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DIRECȚIA
SANITARĂ
VETERINARĂ
ȘI
PENTRU
SIGURANȚA
ALIMENTELOR BIHOR, este instituția publică deconcentrată, aflată în coordonarea
Instituției Prefectului Bihor, care reprezintă autoritatea teritorială competentă în domeniul
sanitar veterinar și al siguranței alimentelor. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor, funcționează în subordinea tehnică a Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care potrivit articolului nr. 1 al Hotărârii de Guvern
nr. 1.415 din 18 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din
subordinea acesteia ” se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea
prim-ministrului”.
Principalele domenii de competență și atribuții ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia sunt realizate în vederea
asigurării şi garantării sănătăţii, bunăstării și identificării animalelor, a sănătăţii publice,
protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor. În exercitarea și realizarea
acestor atribuții, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, dispune de
o echipă formată din 117 specialiști, din care 88 funcții publice și 29 posturi contractuale,
distribuiți conform structurii organizatorice aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr.
142/2016.
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Baza legală care reglementează activitatea, competențele și atribuțiile Direcției Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor este reprezentată de următoarele acte
Page | 2 normative:
1. Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Ordinului ANSVSA 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 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;
3. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie
2017, privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura
aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.
Datele de contact ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor
sunt:
Adresă: Str. Ion Bogdan nr. 37, Localitatea Oradea, Județul Bihor, C.P.410125
Telefon: 0259/266141 | Fax: 0259/452872 | E-mail: office-bihor@ansvsa.ro
Program de lucru: Luni – Joi : 08,30-17,00 / Vineri : 08,30 – 14,30
Program de lucru cu publicul: Luni – Joi : 09,00-16,00 / Vineri : 09,00 – 14,00
Conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor este
asigurată de Dr. REMUS OVIDIU MOȚOC – director executiv, și de Dr. OCTAV SOTOC director executiv adjunct.
Programul de audiență al conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor este stabilit pentru:
1. Director executiv – dr. Remus Ovidiu Moțoc pentru fiecare zi de marți între orele 10.00
și 12.00;
2. Director executiv adjunct – dr. Octav Sotoc pentru fiecare zi de joi între orele 10.00 și
12.00;
Înscriere în audiență se realizează :
• Prin Secretariatul DSVSA BIHOR
• La numărul de telefon 0259.266141 sau prin fax la numărul 0259.452872
• La adresa de e-mail: office-bihor@ansvsa.ro
Date de contact în vederea solicitării de informaţii de interes public
În vederea solicitării de informații de interes public cererile se depun la Departamentul
cu atribuţii în respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, desemnat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ca fiind
Compartimentul Juridic, la următoarele date de contact:
1. În vederea solicitării telefonice la telefon 0259.266141 int 108;
2. vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, la următoarea adresă:
• Denumirea instituţiei: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
BIHOR
• Adresă: Str. Ion Bogdan Nr. 37, Localitatea Oradea, Județul Bihor, C.P. 410125
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3. în vederea formulării în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes
public:
Adresă de e-mail dedicată: office-bihor@ansvsa.ro
Formular online: office-bihor@ansvsa.ro

•
•

Date de contact în vederea formulării unei petiții
În vederea formulării unor petiții, petenții pot depune adresele folosind următoarele date de
contact:
1. în vederea formulării în scris, pe suport de hârtie, a unei petiții:
• Denumirea instituţiei: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
BIHOR
• Adresă: Str. Ion Bogdan nr. 37, Localittea Oradea, Județșul Bihor, C.P. 410125
2. în vederea formulării în scris, electronic, a unei petiții:
Adresă de e-mail dedicată: office-bihor@ ansvsa.ro
3. Petenții pot formula și depune sesizări/ reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi sesizări cu privire la faptele de corupţie din domeniul sanitar veterinar şi al
siguranţei alimentelor, direct la CALL CENTER ANSVSA apelând numărul de telefon
0800.826.787 (apel gratuit), sau la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro.
Circumscripții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor locale
În scopul eficientizării activității de control în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța
alimentelor, respectiv pentru asigurarea unei mai bune comunicări cu cetățenii județului,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, deține și coordonează
circunscripții sanitare veterinare locale, care au fost înființate în toate localitățile majore ale
județului, și la care cetățenii pot apela cu încredere pentru a obține informații, depune
sesizări/reclamații sau a solicita spijin în soluționarea unor aspecte din domeniul de competență
al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor. Datele de contact și
persoanele responsabile de la nivelul acestor circumscripții sunt redate în tabelul următor:
NR.
CRT.
1

DENUMIRE
CSVSA
CSVSA
ORADEA I

2
CSVSA
ORADEA II
3

CSVSA
ORADEA III

4
CSVSA/CSVZ
SALONTA
5

CSVSA/ CSVZ
BEIUS

ADRESA
ORADEA, PIATA
EMANUIL GOJDU,
NR.21
ORADEA, PIATA
ZONA DE VEST,
STR. CORNELIU
COPOSU 29/A
ORADEA,
STR.MENUMORUT,
NR.2-4
SALONTA, STR.
PROF. DR. IOAN
CANTACUZINO,
NR. 2-4
BEIUS, STR.
ALEEA MOTILOR,
BL. AN5

TELEFON

MEDIC

0259434245

DR. FLORUȚA
OCTAVIAN

0723306216

DR. POPESCU FELICIA

0259243509

DR. HOSIDAN SORIN

0259370488

DR. GRUIA PETRU
DR: CUCERZAN VASILE

0259320679

DR. BALAJ SZILVESTER
DR. MEMETEA MARIUS
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7
8

CSVZ
MARGHITA
CSVZ ALESD
CSVZ VALEA
LUI MIHAI

MARGHITA, STR.
CRISAN, NR.2
ALESD, STR. 1
DECEMBRIE, NR. 3
VALEA LUI MIHAI,
STR. MARTON
ARON, NR. 33

0259362508
0259342522

0755033739

DR. OLAH JOSZEF
DR. MUT EMIL
DR. RIZO BELA

Laboratorul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor județean Bihor
În scopul analizării probelor/ matricelor specifice, necesare verificării salubrității și
inocuității alimentelor, respectiv a atestării sănătății animale și a diagnosticării cu celeritate a
unor cazuri de boală care afectează animalele, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor efectuează prin Laboratorul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor
județean Bihor, atât în cadrul Programului strategic național, cât și la solicitarea cetățenilor
analize de laborator prin metode oficiale, acreditate RENAR prin Certificatul de atestare nr. LI
1102. Astfel în cadrul Laboratorului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor județean
Bihor, pot fi examinate probe de alimente, furaje precum și probe recoltate de la animale, care
includ o gamă foarte variată de analize dintre care amintim:
1. În domeniul siguranței alimentelor se pot efectua analize microbiologice, fizico –
chimice, parazitologice și cele privind controlul radioactivității alimentelor de origine
animală și nonanimală, furajelor pentru animale și a apei potabile;
2. În domeniul sănătății și bunăstarii animale pot fi executate analize pe probe recoltate de
la animale vii sau cadavre în domeniile biochimie, hematologie, serologie, bacteriologie,
virusologie, micologie și micotoxicologie, toxicologie, patologia animalelor acvatice și a
insectelor utile (albine), histopatologie, anatomopatologie și medicină veterinară legală.
Programul de lucru al Laboratorului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor
județean Bihor este de luni – joi între orele 8,30 și 16,00, iar vineri între orele 8,30 – 13,30.
Pentru informații/ detalii suplimentare privind activitatea Direcției Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor Bihor puteți accesa site-ul de prezentare al instituției la adresa:
http:// bihor.dsvsa.ro .
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