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Concluzii şi propuneri în urma dezbaterii publice  

“Siguranţa alimentaţiei – Factor decisiv pentru sănătatea populaţiei” 

 

În premieră la Instituţia Prefectului Judeţului Alba s-a desfăşurat o întâlnire între: 
instituţiile publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentare (Direcţia de 
Sănătate Publică Alba, Direcția Sanitar Veterinară Alba, Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Alba, Direcția pentru Agricultură Județeană Alba), organizaţii profesionale 
(OAMGMAMR – Filiala Alba), producători, producători produse tradiționale, procesatori, pentru 
promovarea siguranţei alimentaţiei la nivel de judeţ. 
Dezbaterea a fost una de interes pentru toţi participanţii, fiecare venind cu experienţa proprie 
în domeniul siguranţei alimentare. 
 
Activitatea s-a finalizat cu următoarele concluzii: 
 

 Producătorii şi procesatorii respectă normele igienico-sanitare impuse prin legislaţie 
 Un trend ascendent al afecţiunilor transmise prin alimente la nivelul judeţului Alba 

(toxiinfecţii alimentare, boli diareice acute, hepatită acută virală tip A, trichineloză) 
 Numărul mare de afecţiuni acute transmise prin alimente se datorează unui complex de 

factori: lipsa controlui medical periodic, nerespectarea normelor de igienă individuală și 
colectivă, manipulare incorectă a alimentelor. 

 Factorii de decizie politică sunt dispuşi, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a 
sănătăţii, să facă din siguranţa alimentaţiei o prioritate majoră şi să promoveze 
colaborarea multi-sectorială pentru a realiza sisteme alimentare durabile și solide. 

 
Propuneri: 
 

 Elaborarea unei strategii de sănătate publică în domeniul de acțiune siguranța 
alimentației, la nivelul județului Alba 

 Întărirea acţiunii comunitare 
 Crearea de medii de suport, prin realizarea unor parteneriate intersectoriale  
 Dezvoltarea abilităţilor personale ale membrilor comunităţii prin implicarea 

organizaţiilor profesionale, a instituţiilor având posibilităţi de formare şi educare a 
membrilor comunităţilor locale în campanii de educaţie pentru sănătate, de sensibilizare 
a opiniei publice la modalităţi adaptate momentului actual de însuşire de 
comportamente asociate unui stil de viaţă sănătos. 

 Reorientarea servicilor de sănătate, punându-se accent pe medicina preventivă. 
 

Dacă toate aceste propuneri se vor fructifica, printr-o acţiune comună, ne putem aştepta pe 
termen mediu şi lung la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din judeţul nostru şi 
reducerea costurilor din sistemul sanitar. 


