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Abstract: Prin lucrarea de faţă, vom încerca să prezentăm reglementările europene şi naţionale relevante 

în materia controlului oficial şi în materia igienei alimentelor.  

În ceea ce priveşte siguranţa alimentară, aceste două aspecte sunt deosebit de importante având în vedere 

faptul că nu tot ceea ce consumăm este şi sigur.  

În ceea ce priveşte controlul oficial, regulamentele europene adoptate prezintă amănunţit procedura de 

efectuare a acestor controale, stabilind normele generale pentru desfăşurarea controalelor, cerinţele pentru 

personalul care efectuează controale, obligaţiile operatorilor economici supuşi controlului oficial, liniile directoare 

de stabilire a criteriilor pentru efectuarea de controale oficiale, dar şi alte aspecte ce vor fi detaliate pe parcursul 

lucrării. 

În ceea ce priveşte igiena alimentelor, în data de 29 aprilie 2004, Parlamentul European şi Consiliul au 

adoptat”pachetul legislativ privind igiena alimentelor”. 

Aceste regulamente noi reprezintă o schimbare a modului de abordare a politicii privind igiena 

alimentelor, obiectivul major al acestui pachet legislativ fiind simplificarea legislaţiei existente privind igiena 

alimentelor, făcând-o mai coerentă prin separarea diferitelor domenii (sănătate publică, sănătate animală şi 

controale oficiale) şi prin concentrarea asupra obiectivelor de îndeplinit de către operatorul din domeniul 

alimentar, punând un accent mai redus pe detalierea minuţioasă a cerinţelor. 
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1. LEGISLAŢIA PRIVIND CONTROLUL OFICIAL 

Legislaţia comunitară aplicabilă cu referire la desfăşurarea controlului oficial este reprezentată de 

următoarele acte normative: Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, 

Decizia Comisiei nr. 677/2006, Decizia Comisiei nr. 363/2007 şi Decizia Comisiei 654/2008. 

Referitor la legislaţia naţională adoptată pentru transpunerea actelor normative europene, aceasta 

este reprezentată de: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 111/2008, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor nr.113/2008, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007. 
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1.1. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Cosiliului 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Cosiliului din 29.04.2004 

[Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191/28.05.2004] privind controalele oficiale efectuate 

pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 

alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, modificat prin Regulamentul 

(CE) nr. 776/2006 al Comisiei/23.05.2006 [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

136/24.05.2006], prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20.11.2006 [Publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 363/20.12.2006], prin Regulamentul (CE) nr. 180/2008 al 

Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 56/29.02.2008], prin Regulamentul 

301/2008 al Consiliului din 17.03.2008 [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

97/09.04.2008], prin Regulamentul (CE) 737/2008 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 201/30.07.2008], prin Regulamentul (CE) 1029/2008 al Comisiei din 20.10.2008 [Publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 27821.10.2008] şi prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 18.06.2009 [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

L 188/18.07.2009]. 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului şi al Consiliului, cum a fost modificat aşa cum 

am arătat mai sus, cuprinde normele generale pentru desfăşurarea controalelor oficiale în vederea 

verificării respectării normelor care vizează în special prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri 

acceptabile a riscurilor care ar putea apărea pentru oameni şi animale, fie direct, fie prin mediu, precum şi 

garantarea practicilor loiale în comerţul cu alimente şi cu hrană pentru animale. 

Regulamentul mai cuprinde obligaţiile generale cu privire la organizarea de controale oficiale, 

Statele membre asigurându-se că efectuarea controalelor are loc cu regularitate, în funcţie de riscuri şi cu 

o frecvenţă corespunzătoare, astfel încât să atingă obiectivele actului normativ menţionat. 

De asemenea, sunt reglementate cerinţele pentru personalul care efectuează controalele oficiale, 

precum şi formarea şi instruirea personalului de control. Personalul care efectuează controalele oficiale 

trebuie să primească, pentru domeniul de competenţă, formarea profesională şi instruirea adecvată. 

Regulamentul reglementează, de asemenea, activităţile, metodele şi tehnicile de control, precum 

monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspecţia, prelevarea de probe şi analiza datelor 

rezultate. 

Autoritatea competentă desemnează laboratoarele care pot efectua analiza probelor prelevate pe 

parcursul controalelor oficiale. 

Totuşi, autoritatea competentă poate desemna numai laboratoare care funcţionează şi sunt 

evaluate şi acreditate în conformitate cu următoarele standarde europene: 

(a) EN ISO/IEC 17025 privind „Cerinţele generale privind competenţa laboratoarelor de testare şi 

calibrare”; 

(b) EN ISO/IEC 45002 privind „Criteriile generale privind evaluarea laboratoarelor de testare”; 

(c) EN 45003 privind „Sistemul de acreditare a laboratoarelor de calibrare şi testare-Cerinţe 

generale pentru funcţionare şi recunoaştere”, luând în considerare criteriile pentru diferitele metode de 

testare stabilite de legislaţia comunitară privind hrana pentru animale şi produsele alimentare. 

 

 



1.2. Decizia Comisiei nr. 677/2006 

 

Următorul act normativ relativ la efectuarea controalelor oficiale este reprezentat de Decizia 

Comisiei nr. 677/2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru 

animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor [Publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 278/10.10.2006]. 

Decizia mai sus amintită reglementează liniile directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea 

de audituri privind controalele oficiale efectuate conform Regulamentului (CE) nr. 882/2004, oferind o 

perspectivă cu privire la natura sistemelor de audit, precum şi punerea lor în aplicare de către autorităţile 

competente. 

Sunt enunţate principiile care respectă şi definesc metode detaliate în vederea facilitării aplicării 

lor în cadrul sistemelor de control diferite ale Statelor Membre ale Uniunii Europene. 

 

1.3. Decizia Comisiei 363/2007 

 

Decizia Comisiei nr. 363/2007 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în 

elaborarea planului unic de control naţional multianual integrat prevăzut de Regulamantul 882/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului [Publicată în Monitorul Oficial L 138/30.05.2007] prezintă 

liniile directoare privind planurile unice de control naţionale multianuale prevăzute la art. 41 din 

Regulamentul (CE) 882/2004, scopul liniilor directoare fiind acela de a asista Statele Membre în 

elaborarea planului unic de control naţional multianual integrat. 

Scopul planurilor de control naţionale este să stabilească o baza solidă pentru ca serviciile de 

inspecţie ale Comisiei să efectueze controale în Statele Membre. Planurile de control naţionale trebuie să 

acopere întreaga sferă legislativă a Regulamentului (CE) 882/2004. 

Planurile de control naţionale se aplică la controalele oficiale ale tuturor autorităţilor competente 

la toate nivelurile de competenţă, repsectiv naţional, regional şi local, potrivit reglementărilor naţionale 

privind controalele oficiale, fiind necesar ca acestea să furnizeze o prezentare cuprinzătoare a structurii şi 

a atribuţiilor autorităţilor competente. 

 

1.4. Decizia Comisiei nr. 654/2008 

 

Decizia Comisiei nr. 654/2008 [Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

214/09.08.2008] reglementează liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului 

anual cu privire la planul de control naţional multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 

882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Potrivit Deciziei mai sus menţionate, raportul anual trebuie să acopere anumite domenii, 

respectiv: controalele oficiale efectuate de Statele Membre, conformitatea totală cu legislaţia comunitară, 

auditurile efectuate, inclusiv rezultatele acestora, acţiunile pentru asigurarea eficacităţii în realizarea 

planurilor de control naţionale, declaraţia privind performanţa generală a sistemului de control în 

realizarea planurilor de control naţionale, precum şi modificările acestora. 

Raportul anual trebuie să conţină, potrivit Deciziei 654/2008, rezultatele globale ale performanţei 

controalelor oficiale în domenii relevante, analiza rezultatelor şi concluziile la nivel naţional, care vor 



putea fi prezentate pe sectoare şi etape sau pe baza structurii stabilite în cadrul planului de control 

naţional al statului membru, după caz. 

 

1.5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 111/2008 

 

În România, prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 [Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 895/30.12.2008], astfel 

cum a fost modificat ulterior [Prin Ordinul 13/2009, Ordinul 35/2009, Ordinul 56/2009, Ordinul 21/2010 

şi Ordinul 122/2010] s-a aprobat Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind 

procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, a activităţilor de obţinere şi 

de vânzare a produselor alimentare de origine animală şi/sau nonanimală, precum şi a activităţilor de 

producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 

nonanimală. 

 

1.6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 57/2010 

 

Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 57/2010 [Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 462/06.07.2010], s-a aprobat 

Norma Sanitară-Veterinară privind procedura de autorizare a unităţilor care produc, procesează, 

depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală. 

 

1.7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 113/2008 

 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial 

în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor 

alimentare de origine nonanimală [Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 886/29.12.2008], astfel 

cum a fost modificat ulterior [Prin Ordinul 72/29.12.2009, Ordinul 139/2010 şi Ordinul 111/2011], 

stabileşte procedura de urmat în cazul efectuării controlului oficial. 

Ordinul stabileşte obligaţii în sarcina inspectorilor Autorităţii, în sarcina direcţiilor sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în sarcina agenţilor economici, după cum urmează: 

Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să deţină baza de 

date corespunzătoare şi să identifice unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi 

comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, arondate în vederea asigurării 

activităţii de control oficial pentru siguranţa alimentelor. 

Activitatea de control oficial la unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi 

comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală se realizează de către inspectorii 

autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile fişei postului, 

ale procedurii prevăzute în anexa nr. 3, precum şi ale altor dispoziţii şi instrucţiuni primite de la 

autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. 



Ca urmare a controlului oficial realizat în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează, 

valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, inspectorii 

autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor elaborează documente justificative privind 

controalele oficiale pe care le-au efectuat. 

Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au obligaţia să păstreze 

confidenţialitatea activităţii de control oficial desfăşurate în unităţi care prelucrează, procesează, 

depozitează, valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală, în 

raport cu alte persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concurenţa de piaţă, potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 

În ceea ce priveşte obligaţiile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ordinul impune ca în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de 

la efectuarea controlului oficial, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti trimit operatorilor economici controlaţi documentele de plată pentru 

activitatea desfăşurată, precum şi o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat. 

Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti încasează tariful aferent activităţii de control oficial. 

Tariful aferent activităţii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative este virat de 

unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti şi suma rezultată este evidenţiată distinct în contabilitate, constituind pentru 

acestea fonduri extrabugetare care se utilizează, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor 

oficiale. 

Costurile aferente analizelor de laborator efectuate potrivit Programului anual de supraveghere şi 

control în domeniul siguranţei alimentelor, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se suportă din bugetul alocat direcţiei sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

În sarcina operatorilor economici sunt reţinute următoarele obligaţii prin Ordinul menţionat: 

În primul rând, operatorii economici controlaţi virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti suma corespunzătoare 

cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desfăşurată de inspectorii autorităţii sanitar 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii 

documentelor de plată. 

Încadrarea în categoriile de producţie prevăzute în anexa nr. 1 la Ordin se face prin declaraţia pe 

propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4 la Ordin, depusă la direcţia sanitar-veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare Ordinului. 

Operatorii economici sunt obligaţi să asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la 

produsul finit şi să deţină proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme. 

De asemenea, operatorii economici trebuie să asigure condiţii optime pentru ca inspectorii 

autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor să îşi poată desfăşura şi exercita activitatea de 

control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 



1.8.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 64/2007 

 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

64/2007 [Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 202/26.03.2007], pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar 

efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, astfel cum 

a fost ulterior modificat şi completat [Prin Ordinul 204/20.12.2007, Ordinul 112/16.12.2008, Ordinul 

73/29.12.2009, Ordinul 138/17.12.2010 şi Ordinul 112/14.12.2011], stabileşte cadrul organizatoric în care 

îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unităţile care 

produc alimente de origine animală, precum şi procedura de tarifare a controalelor oficiale în unităţile 

care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 882/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului. 

 

2. LEGISLAŢIA PRIVIND IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE 

 

În data de 29 aprilie 2004, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat”pachetul legislativ 

privind igiena alimentelor”, acesta fiind alcătuit din 4 regulamente, respectiv: Regulamentul (CE) 

852/2004, Regulamentul (CE) 853/2004, Regulamentul (CE) 854/2004 şi Regulamentul (CE) 882/2004 

care se adresează atât operatorilor din domeniul alimentar cât şi autorităţilor competente. 

Aceaste regulamente noi reprezintă o schimbare a modului de abordare a politicii privind igiena 

alimentelor, obiectivul major al acestui pachet legislativ fiind simplificarea legislaţiei existente privind 

igiena alimentelor, făcând-o mai coerentă prin separarea diferitelor domenii (sănătate publică, sănătate 

animală şi controale oficiale) şi prin concentrarea asupra obiectivelor de îndeplinit de către operatorul din 

domeniul alimentar, punând un accent mai redus pe detalierea minuţioasă a cerinţelor. 

Regulamentele oferă ample posibilităţi de adaptare a cerinţelor tehnice ale pachetului legislativ 

privind igiena în funcţie de tipul de unitate din sectorul alimentar. 

Pentru a garanta siguranţa alimentelor în toate etapele lanţului alimentar, de la locul de producţie 

primară până la consumatorul final este necesară o abordare integrată a acestuia, fiecare operator din 

sectorul alimentar având responsabilitatea asigurării respectării siguranţei alimentelor. 

În România, legislaţia privind igiena produselor alimentare este reglementată în Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, 

depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor. 

În cele ce urmează, vom analiza toate actele normative indicate, cu implicaţiile acestora în 

siguranţa alimentară. 

 

2.1 Regulamentul (CE) 852/2004 

 

Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 

[Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L139/30.04.2004] privind igiena produselor alimentare, 

modificat prin Regulamentul (CE) 1019/2008 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L277/18.10.2008] şi prin Regulamentul (CE) 219/2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L87/31.03.2009]. Acest Regulament se 



aplică tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuire a produselor alimentare şi exporturilor, fără a 

aduce atingere unor cerinţe specifice privind igiena alimentelor. 

Regulamentul stabileşte normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena 

produselor alimentare, având în vedere următoarele principii: 

 responsabilitatea principală pentru siguranţa alimentelor revine operatorului din sectorul 

alimentar; 

 este necesar ca siguranţa alimentelor să fie asigurată de-a lungul întregului lanţ alimentar, 

începând cu producţia primară; 

 importanţa menţinerii lanţului criogenic, în special pentru alimentele care nu pot fi 

depozitate la temperatura ambiantă, în condiţii de siguranţă; 

 aplicarea generală a procedurilor bazate pe principiile Hazard analysis and critical control 

points (HACCP), împreună cu utilizarea unor bune practici de igienă trebuie să întărească 

responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar; 

 ghidurile de bună practică reprezintă un instrument preţios care ajută operatorii din 

sectorul alimentar, în toate etapele lanţului alimentar să respecte normele de igienă alimentară şi să aplice 

principiile HACCP; 

 este necesară stabilirea criteriilor microbiologice şi a cerinţelor de control al temperaturii 

pe baza evaluării ştiinţifice a riscurilor; 

 este necesar să se verifice dacă alimentele importate respectă cel puţin aceleaşi norme 

sanitare ca cele produse în Comunitate sau norme echivalente. 

De asemenea, Regulamentul stabileşte dispoziţiile generale privind producţia primară şi 

activităţile conexe, recomandări pentru ghidurile de bune practici de igienă, precum şi cerinţele de igienă 

generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar: 

 cerinţe de igienă aplicabile incintelor utilizate pentru alimente; 

 cerinţe de igienă pentru încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează 

alimentele; 

 cerinţe pentru incintele mobile şi/sau temporare, incintele utilizate în principal ca locuinţe 

particulare, dar în care se preapară cu regularitate alimente comercializabile; 

 cerinţe pentru transport, alimentarea cu apă, igiena personală, deşeurile alimentare; 

 cerinţe aplicabile echipamentelor; 

 dispoziţii privind împachetarea şi ambalarea alimentelor; 

 cerinţe privind tratamentul termic al alimentelor; 

 cerinţe privind formarea profesională şi instruirea personalului implicat în întregul lanţ 

alimentar. 

 

2.2 Regulamentul (CE) 853/2004 

 

Regulamentul (CE) 853/2004 [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L226/25.06.2004] 

al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 

alimentelor de origine animală, modificat după cum urmează: prin Regulamentul (CE) 2074/2005 al 

Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/22.12.2005], prin Regulamentul (CE) 

2076/2005 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L338/22.12.2005], prin 

Regulamentul 1662/2006 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/18.11.2006] 



[Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/18.11.2006], prin Regulamentul (CE) 1791/2006 

al Consiliului [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 363/20.12.2006], prin Regulamentul 

1243/2007 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 281/25.10.2007], prin 

Regulamentul (CE) 1020/2008 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

277/18.10.2008], prin Regulamentul (CE) 219/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului [Publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87/31.03.2009] şi prin Regulamentul (CE) 1161/2009 al 

Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314/01.12.2009] stabileşte normele specifice 

care se aplică produselor alimentare de origine animală, completând dispoziţiile stabilite de Regulamentul 

(CE) 852/2004. 

În esenţă, Regulamentul stabileşte marca de identificare, obiectivele procedurilor bazate pe 

analiza riscurilor şi puncte critice de control, prezintă informaţii privind lanţul alimentar, precum şi 

cerinţele specifice pentru produsele de origine animală prelucrate sau neprelucrate. 

Regulamentul mai sus amintit nu se aplică: producţiei primare destinate unei utilizări în 

gospodăria privată, preparării, manipulării şi depozitării produselor alimentare în scopul consumului în 

gospodăria privată; aprovizionării directe de către producător a consumatorului final sau a comercianţilor 

cu amănuntul locali care furnizează produsele direct consumatorului final, cu cantităţi mici de produse 

primare, aprovizionării directe de către producător, cu cantităţi mici de carne de pasăre şi de lagomorfe 

sacrificate în exploataţie, a consumatorului final sau a comercianţilor cu amănuntul locali care furnizează 

direct această carne consumatorului final sub formă de carne proaspătă, vânătorilor care aprovizionează 

direct, cu cantităţi mici de vânat sălbatic sau de carne de vânat sălbatic, comercianţii cu amănuntul locali 

care furnizează direct consumatorului final. 

 

2.3 Regulamentul (CE) 854/2004 

 

Regulamentul 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului [Publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene L226/25.06.2004] de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor 

oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, modificat după cum urmează: 

prin Regulamentul(CE) 882/2004 [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191/28.05.2004] al 

Parlamentului European şi al Consiliului, prin Regulamentul (CE) 2074/2005 al Comisiei [Publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/22.12.2005], prin Regulamentul (CE) 2076/2005 al Comisiei 

[Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/22.12.2005], prin Regulamentul (CE) 1663/2006 

al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/18.11.2006], prin Regulamentul (CE) 

1791/2006 al Consiliului [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 363/20.12.2006], prin 

Regulamentul 1021/2008 al Comisiei [Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277/18.10.2008] 

şi prin Regulamentul (CE) 219/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului [Publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 87/31.03.2009] se aplică numai activităţilor şi operatorilor care ţin de 

domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) 853/2004. 

Regulamentul stabileşte normele specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele 

de origine animală, fiind stabilite anumite reguli, după cum urmează: 

Controalele oficiale menţionate cuprind: audituri privind buna practică de igienă şi procedurile 

bazate pe analiza riscurilor şi puncte critice de control (HACCP), controalele oficiale orice sarcină 

specială de audit stabilită în anexe. 

Auditurile privind buna practică de igienă verifică dacă operatorii din sectorul alimentar aplică în 

mod curent şi corect procedurile privind cel puţin următoarele puncte: 



 controalele informaţiilor privind lanţul alimentar; 

 proiectarea şi întreţinerea spaţiilor şi echipamentelor; 

 igiena preoperaţională, operaţională şi postoperaţională; 

 igiena personalului; 

 pregătirea în domeniul igienei şi al procedurilor de lucru; 

 lupta împotriva dăunătorilor; 

 calitatea apei; 

 controlul temperaturii; 

 controalele mărfurilor alimentare, care intră şi ies din unitate, şi ale 

documentelor care le însoţesc; 

Auditurile privind procedurile bazate pe sistemul HACCP verifică dacă operatorii din sectorul 

alimentar aplică aceste proceduri în mod permanent şi corect, având în mod special grijă ca procedurile să 

ofere garanţiile definite în secţiunea II din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Acestea stabilesc, 

în special, dacă procedurile oferă garanţii, în măsura posibilului, că produsele de origine animală: 

 sunt în conformitate cu criteriile microbiologice stabilite în cadrul legislaţiei comunitare; 

 sunt în conformitate cu legislaţia comunitară privind reziduurile, contaminanţii şi 

substanţele interzise; 

 nu prezintă riscuri fizice cum ar fi corpurile străine; 

În cazul în care, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, un operator 

din sectorul alimentar recurge la procedeele indicate în ghidurile pentru aplicarea principiilor sistemului 

HACCP în loc să-şi stabilească propriile proceduri specifice, controlul trebuie să verifice dacă aceste 

ghiduri sunt utilizate corect. 

În ceea ce priveşte abatoarele, unităţile de manipulare a vânatului şi secţiile de tranşare care 

comercializează carne proaspătă, sarcinile de audit prevăzute sunt puse în aplicare de către un medic 

veterinar oficial. 

Potrivit Regulamentului, la punerea în aplicare a sarcinilor de audit, autoritatea competentă 

urmăreşte, în mod special: 

 să se asigure că, în toate etapele procesului de producţie, personalul şi activităţile acestuia 

în unitate respectă cerinţele relevante ale regulamentelor aplicabile şi amintite mai sus. Pentru a-şi 

completa controlul, autoritatea competentă poate efectua controale de aptitudine pentru a se asigura că, 

din punctul de vedere al competenţelor, personalul respectă parametrii specificaţi; 

 să verifice toate înregistrările relevante ale operatorilor din sectorul alimentar; 

 să preleve eşantioane pentru analizele de laborator, în cazul în care este necesar; 

 să justifice elementele luate în considerare şi rezultatele auditului; 

 

2.4. Ordinul ministrului sănătăţii 976/2008 

 

În ceea ce priveşte legislaţia naţională referitoare la igiena alimentelor, în România a fost adoptat 

Ordinul 976/1998 [Publicat în Monitorul Oficial al României 268/11.06.1999], care aprobă Normele de 

igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. 

Acest Ordin conţine cerinţele minime pentru asigurarea funcţionării unităţilor de producţie, 

depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, criteriile microbiologice stabilite prin teste de 

salubritate. 



În aplicarea Ordinului, cu privire la testarea microbiologică, a fost elaborată o procedură specifică 

de către Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, această procedură 

privind Prelevarea probelor de produse alimentare în vederea testării microbiologice. 
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