Administrarea serviciilor veterinare de stat, sănătate și
bunăstare animală și monitorizare boli I (ANUL VI)
Nr. Credite transferabile: 8

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal /10 săptămâni)
Semestrul
XII

Curs
3

Seminar
6

Laborator

Proiect

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Titularul activităților de curs : Prof. univ. dr. Savuta Gheorghe
Titularul activităţilor de seminar: Asist. univ. dr. Oșlobanu Luanda
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicatii)
Obiectiv general
Cunoașterea modului de organizare și funcționare a structurilor
administrative și formarea de aptitudini pentru conducerea, la nivel
național și județean, a întregii activități sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor şi de aplicare a legislaţiei din domeniul apărării
sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine
animală şi non-animală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei
mediului.
Obiective specifice
- aprofundarea principiilor generale și a procedurilor specifice ale
structurilor implicate în activitatea de control oficial din statele membre
ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea
şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor.
- familiarizarea cu legislația veterinară la nivel național și european și cu
structurile implicate în apărarea sănătății publice și a animalelor.
- cunoașterea și familiarizarea cu modul de organizare și funcționare a
structurilor veterinare de stat (ANSVSA, DSVSA județene, CSVSA).
- cunoașterea rolului și familiarizarea cu activitatea principalelor servicii/
birouri/compartimente din structura DSVSA județene.
- aprofundarea studiului planului strategic național în vederea pregătirii
tinerilor medici veterinari pentru activitatea profesională.

Continutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Nr. ore

Modul de funcționare a organismelor internaționale implicate în apărarea sănătății: 3
FAO, OMS, OMC, OIE. Organisme și structuri europene implicate în apărarea
sănătății
Norme și proceduri privind funcţionarea controalelor oficiale din statele membre ale
Uniunii Europene în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea şi bunăstarea
animalelor şi sănătatea plantelor.

3

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (organigramă, conducere, funcții,
responsabilități).

3

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (servicii, birouri, compartimente).

3

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al
(organigramă, conducere, funcții,
responsabilități, structură).

3

DSVSA județene

Atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale D.S.V.S.A.,
exercitate prin serviciile, birourile şi compartimentele sale (I)

3

Atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale D.S.V.S.A.,
exercitate prin serviciile, birourile şi compartimentele sale (II)

3

Circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

3

Punerea în aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor şi caprinelor în România.

3

Relațiile structurilor veterinare oficiale cu administrația centrală și locală, cu
organisme profesionale veterinare, cu alte profesii și cu mediul socio-economic.

3

Nr.
ore

Lucrări practice
Măsuri de securitate și sănătate în muncă (SSM). Organisme și structuri europene
implicate în apărarea sănătății. Funcţionarea controalelor oficiale din statele membre
ale Uniunii Europene.

6

Exerciții de accesare a bazelor de date și analiza ROF ale ANSVSA și DSVSA județene.

6

Structura, organizarea și funcționarea DSVSA județene. Seminar/dezbatere/aplicație
practică la DSVSA Iași.

6

Serviciul/Biroul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală (Studiu de caz/aplicație
practică).

6

Serviciul Laborator - Laboratorul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
(Studiu de caz/aplicație practică)

6

Biroul/Compartimentul Identificare şi Înregistrare Animale;Animalelor (Studiu de
caz/aplicație practică).

6

Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES
de Import – Export; (Studiu de caz/aplicație practică).

6

şi

Gestiunea Activităţii

Biroul Siguranţa Alimentelor de origine animală (Studiu de caz/aplicație practică).

6

Biroul Siguranţa Alimentelor de origine non-animală (Studiu de caz/aplicație practică).

6

Circumscripţiile sanitar-veterinare zonale (Studiu de

6

caz/aplicație practică).

Bibliografie
1. Note de curs.
2. Baze de date OIE (The World Animal Health Information System)
3. Codul animalelor terestre (Terrestrial Animal Health Code)
4. Manual de diagnostic OIE (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines
for Terrestrial Animals 2019 )
5. Legislaţie U.E.(http://eur-lex.europa.eu)
6. www.ansvsa.ro
7. www.oie.int
Evaluare finală
Forme de evaluare
Colocviu
Evaluare seminar

Modalităti de
evaluare
Oral
Scris/rapoarte

Procent din nota finală
40
60

Persoana de contact
Prof. univ. dr. Savuta Gheorghe
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407318, fax: 0040 232 407318
E-mail: epirovet@yahoo.com

