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NOTĂ DE PROTEST 
Către, 
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA 
ALIMENTELOR  
 

Domnului Președinte – Secretar de stat 
Robert Viorel CHIOVEANU 
 

Prin prezenta Federația Sindicală a Veterinarilor din România – F.S.V.R. VĂ 
SOLICITĂ ÎN MOD IMPERATIV SĂ ÎNCETAȚI ACȚIUNILE ABUZIVE ȘI DISTRUCTIVE 
îndreptate împotriva intereselor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor – instituție publică de referința în România, precum și a 
intereselor membrilor de sindicat și nu numai, personal din structura centrală sau 
a structurilor subordonate ANSVSA, acțiuni care au dus la scăderea capacității 
administrative a instituției, acțiuni care și-au produs deja efecte și vor continua să 
producă efecte cu impact grav în viitor, prin următoarele acțiuni promovate/girate 
de Dvs. în calitate de conducător – Președinte - Secretar de stat al serviciilor 
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din România, în principal prin: 
 

I. - Practicarea unui dialog social inconsecvent, neserios și mai ales nesincer, în 
relație cu sindicatele concretizat în ultimă instanță prin blocarea, în extremis, a 
semnării/avizării, de către Dvs., a Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Grup de 
unități ale ANSVSA, deși acesta a fost anterior negociat și semnat de reprezentanții 
instituției, reprezentanți desemnați chiar de Dvs. 
 

II. - Șicanarea și intimidarea unui număr extrem de mare de angajați din structura 
centrala sau a structurilor subordonate ANSVSA prin: 
- mutări abuzive (cca 100 de 1 an de când ați preluat funcția) dintr-o structura în alta 
sau dintr-o instituție în alta, fără o justificare logica și mai ales fără asigurarea 
specificului/specializării activității desfășurate de persoanele în cauză; 
- formularea de plângeri tendențioase fără o minimă justificare sau verificare 
prealabilă, în unele cazuri cu scopul de a îndepărta anumite persoane din anumite funcții 
sau pentru a le pune în imposibilitatea de a-și îndeplini corespunzător atribuțiile de 
serviciu. 
 

III. - Promovarea/postarea de către dvs., în transparență decizională, a unui proiect 
de OUG care nu a fost discutat si/sau asumat la nivelul structurilor ANSVSA, cu 
încălcarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, a OUG nr. 57/2019 – codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare și fără avizul Colegiului Medicilor Veterinari din România - cu încălcarea Legii 
nr. 160/1998, respectiv cu încălcarea principiilor dialogului social. 
De remarcat faptul că proiectul, în forma pusă pe site-ul instituției în data de 
24.12.2020 este menit să aducă imense prejudicii instituției în cazul concretizării și se 
remarcă prin anumite prevederi ilogice și discreționar abuzive, care nu au fost nici 
măcar susținute de specialiștii selectați de Dvs. 
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