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INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BUZ U 

 

Plan de m suri privind buna desf șurare a activit ii de comercializare                           

a produselor alimentare și nealimentare în perioada premerg toare                                        
cât și în timpul S rb torilor Pascale 

 

 

 În conformitate cu planul de măsuri privind buna desfășurare a 
activităţăii de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în 
perioada  premergătoare cât și în timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul 

judetului Buzau, în perioada 26.03.2018 – 07.04.2018, Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consumatorilor Buzău a desfășurat mai multe acțiuni de 
verificare și control privind modul de respectare a prevederilor legale, 
conformitatea şi modul de etichetare, ambalarea păstrarea și depozitarea  
produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale respectiv: carne 

preambalată, ouă,  vopsea de ouă, dulciuri (ciocolată şi produse din cacao, 
tablete şi figurine pe bază de cacao şi grasimi vegetale), preparate din carne și 
preparate tradiţionale, produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri, etc), 
băuturi alcoolice.         

 Acţiunile de control s-au desfășurat în pieţele agroalimentare, 

supermaket-uri, hypermaket-uri și la operatorii economici din mediul urban cât 
și la cei din mediul rural.        

 Principalele aspectele urm rite în acțiunile de control au fost: 
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 - calitatea tuturor produselor alimentare și nealimentare aflate la 
comercializare;           

 - calitatea cărnii preambalate (în special a cărnii de miel) şi a tuturor  
produselor din carne existente la comercializare;     

  - încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data 
limită de consum stabilite de producător;       

 - verificarea condiţiilor de păstrare şi expunere la comercializare cu 
respectarea temperaturilor impuse de producători, a preparatelor din carne și 
produselor tradiționale, a produselor lactate etc; 

- verificarea modului de informare a consumatorilor asupra elementelor 

de identificare şi caracterizare a produselor existente la comercializare în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;      

 - verificarea concordanţei dintre preţurile afişate la raft şi cele din 
gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă;   

 - verificarea legalității privind modalitatea de indicare a prețului de 
vânzare și a prețului pe unitatea de măsura la produsele existente în suprafețele 
de vânzare;            

 - verificarea stării ambalajelor produselor comercializate (integritate, 
etanşeitate);           

  - verificarea documentelor de provenienţă, însoţire și cele de certificare a 
calității produselor a aflate la comercializare;  

- verificarea modul de desfăşurare a promoţiilor și a campaniilor de 
reduceri de prețuri;      

- verificarea condițiilor tehnice în spațiile de tranșare, depozitare, 
expunere și vânzare a produselor; 
 - verificarea coloranților și a vopselurilor de ouă din punct de vedere al 
încadrării în lista substanțelor admise conform Regulamentului (CE) 
nr.1333/2008; 

 - verificarea caracteristicilor organoleptice prin verificarea directă 
(prezenţa semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului, culorii, 

consistenţei, gustului, mirosului, prezenta corpurilor străine) in cazul produselor 
de patiserie si produselor din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi 
vegetale (tablete, figurine etc); 

 - verificarea respectării modului de indicare a componentelor alergene 

conform anexei 1f ) din HG 106/2002 modificată și completată prin HG 
751/2007; 

 - în cazul băuturilor alcoolice s-au efectuat verificări privind modul de 
etichetare și respectare a prevederilor legale în vigoare respectiv; denumirea 

categoriei de produse viticole, tăria alcoolică, indicarea provenienței, indicarea 
producătorului și a importatorului, în cazul vinurilor importate.   

 În perioada menționată s-au desfășurat 34 de controale la operatorii 
economici, controale în urma cărora s-au aplicat:     

 - 2 amenzi în valoare de 10000 Lei ( • etichetare – lipsa elemente de 
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identificare și caracterizare conform art. 18,19 și 20 din OG 21/1992;  • lipsa 
afișării etichetei de preț în mod explicitat - moneda, unitate de măsură) 
 - 7 avertismente.        

 Menționăm că nu au fost cazuri în care să se impună retragerea de la 
comercializare a produselor comercializate și nici nu au fost cazuri în care să se 
impună închiderea temporară a punctelor de lucru.     

  

 Principalele abateri constatate în ac iunile de control au fost: 
 - etichetare necorespunzatoare conform HG nr. 106/2002;   

 - neafişarea la loc vizibil a plachetei cu numarul de telefon InfoCons, 

conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANPC nr.72/2010, modificat prin 

Ordinul nr.473/2012;         

 - lipsa prezentării principalelor elemente de  identificare si caracterizare

 - condițiile tehnice necorespunzatoare în spațiile de depozitare și vânzare.
     

 

 

 

            Comisar Şef Adjunct                                             Întocmit                   
         Dinulescu Nicușor                                  consilier Gogea Bogdan  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


