
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea Planului de prevenire şi 

control al salmonelozelor, toxiinfecţiilor alimentare 

şi altor boli diareice acute al Direcţiei Teritoriale  

pentru Siguranţa Alimentelor 

 

În conformitate cu art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, pct. 2 alin. (1) Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor nr. 311 din 13.10.2016 “Cu privire la fortificarea măsurilor de 

prevenire şi control al salmonelozelor, toxiinfecţiilor alimentare şi altor boli diareice acute cu 

cale alimentară de transmitere” şi în temeiul cererii Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 03-14/1172 din 13.02.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se coordoneze Planul de prevenire şi control al salmonelozelor, toxiinfecţiilor alimentare 

şi altor boli diareice acute al Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor (Anexa la 

prezenta decizie). 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălți dlui Renato Usatîi să coordoneze Planul de 

prevenire şi control al salmonelozelor, toxiinfecţiilor alimentare şi altor boli diareice 

acute al Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei la prezenta 

decizie. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să expedieze copia prezentei 

decizii în adresa Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor şi Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate 

publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 



                                                                                                                                                                                                      Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din__________2020 

 

 
COORDONAT:                                                     APROBAT:                                                      APROBAT: 

Consiliul municipal Bălți                                      Șeful  Centrului de                                           Șeful Subdiviziunii Teritoriale  

„_____”____________2020                                   Sănătate Publică Bălți                                     pentru Siguranța Alimentelor                                                                                                                                                                             

                                                                                 Veaceslav Chișlari                                           Iurie POSTOLACHI                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                ____________________                                    ____________________                          

                                                                                „____”___________2020                                  „____”___________2020                                                                                                                     

 

 

Planul 

de prevenire și control al salmonelozelor, toxiinfecțiilor alimentare și altor boli diareice acute  

Subdiviziunea teritorială pentru Siguranța Alimentelor  mun. Bălți 

 
N/de 

ord 

Denumirea masurilor Termenii 

îndeplinirii 

Responsabili de executare Responsabili de  

control 

1 2 3 4 5 

1. Petrecerea inspecţiilor de supraveghere  la obiectele de alimentaţie publică 

privind provenienţa produselor alimentare, depozitarea lor, respectarea 

condiţiilor şi termenilor de păstrare. 

Permanent Inspectorii SCSA STSA 

2 Verificarea respectării de către operatorii din industria alimentară la obiectele 

de alimentaţie publică, a prevederilor indicate în H.G. 1209 din 08.11.2007. 

Conform 

planului 

Inspectorii SCSA STSA 

    3. Asigurarea şi mentinerea stării sanitar-igienice satisfăcătoare  a locurilor de 

comercializare  a produselor alimentare, igiena personală a lucrătorilor. 

Permanent Agenții economici STSA 



4 Petrecerea controalelor taberelor de odihnă în vederea corespunderii 

cerinţelor sanitar-veterinare, regulilor generale de igienă (Legea 296 din 

21.12.2017, H.G. 435 din 28.05.2010) în ceiea ce priveşte achiziționarea  

produselor alimentare  folosite în prepararea bucatelor destinate pentru 

alimentaţia copiilor. 

Tr. II Inspectorii SCSA STSA 

5 Petrecerea inspecţiilor de supraveghere la obiectele destinate pentru 

alimentaţia  copiilor (şcoli, grădiniţi, licee) în vederea achiziționării 

produselor alimentare, depozitarii respectării termenilor şi condiţiilor de 

păstrare, vecinătății, trasabilității și  însoțite cu documentele corespunzătoare 

ce atestă originea, calitatea și inofensivitatea  produselor alimentare. 

Tr. II-III Inspectorii SCSA STSA 

6 Asigurarea  condiţiilor generale sanitar-veterinare  privind  producerea, 

prelucrarea, transportarea, depozitarea şi valorificarea produselor de origine 

animală 

Permanent Agenții economici STSA 

7 Prelevarea probelor şi efectuarea  cercetărilor de laborator a produselor 

alimentare în scopul diagnosticării  bolilor comune omului şi animalelor în 

conformitate cu reglementările  în vigoare. 

Permanent Laboratorul diagnostic. 

 Inspectorii SCSA 

STSA 

8 Expertiza sanitar-veterinară a produselor alimentare de origine animală şi 

nonanimală predestinate comerţului în piaţă. 

Permanent Medicii veterinari din cadrul 

laboratorului 

STSA 

9 De monitorizat la unităţile de sacrificare şi cele ce fabrică produse din carne 

respectarea cerinţelor şi normelor sanitar veterinare, fluxul tehnologic, igiena 

personală a lucrătorilor, colectarea testelor de sanitație pentru cercetarea la 

calitate a dezinfecţiei utilajului în secţiile de producere/fabricare/preparare a 

produselor alimentare. 

Permanent     Inspectorii SCSA STSA 

10 Documentarea cazurilor de apariţie a salmonelozelor, toxiinfecțiilor 

alimentare și a altor boli diareice acute, participarea la complectarea 

raportului final de cercetarea  izbucnirii sau  anchetei epidemiologice 

împreună cu Medicii sanitari ai CSP teritoriali. 

Permanent Inspectorii SCSA Medicii 

sanitari 

STSA  

CSP 



11 Analizează sesizările și reclamațiile din domeniul siguranței alimentelor, 

formulate de persoanele fizice sau juridice și aplică măsuri conform 

legislației în vigoare. 

Permanent Inspectorii SCSA STSA 

12 La necesitate gestionează date pentru Sistemul Rapid de Alertă la nivel local 

și național. 

Permanent 

 

 

Inspectorii SCSA STSA 

13 Aplicarea măsurilor sanitar-veterinare pentru atingerea unui nivel inalt de 

sănătate a animalelor și păsărilor in expluatațiile de animale și păsări atit 

comerciale cit și in cele individuale din raza teritorială a DTSA. 

Permanent Inspectorii SSSV STSA 

14 Petrecerea măsurilor organizatorice, strategice și îndeplinirea anchetelor 

epizootologice operative a cazurilor de salmoneleoză, și a altor zoonoze la 

animale și păsări. 

Permanent Inspectorii SSSV STSA 

15 Efectuarea monitorizări sistematice privind respectarea masurilor de 

biosecuritate in expluatațiile de animale și păsări și îndepinirea măsurilor 

strategice de prevenire și combaterea a zoonozelor. 

Permanent Inspectorii SSSV STSA 

 

 

 

 





 


