AUTORITATEA NAŢIONAL SANITAR VETERINAR
SIGURANŢA ALIMENTELOR

ŞI PENTRU

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BUZĂU

RAPORT
privind rezultatul acțiunilor întreprinse de DSVSA Buz u în baza „Planului de m suri
pentru buna desf urare a activit ții de comercializare a produselor alimentare i
nealimentare tradiționale, precum i asigurarea unui climat corespunz tor de ordine i
siguranț public , atât în perioada premerg toare, cât i în timpul S rb torilor Pascale, la
nivelul județului Buz u”

M sura nr. 1 - Urm rirea respect rii condițiilor de sacrificare a mieilor în abatoarele
urm toarelor societ ți: S.C. CARPATIC LAMB SRL, S.C. FERM COM PROD S.R.L.,
S.C. BIAMIH AGRO S.R.L, S.C FRASINU SA, S.C N 2001 COM IMPEX SRL I S.C.
CARMOZIMBRUL S.R.L.
În abatoarele autorizate pentru sacrificarea ovinelor ( S.C.CARPATIC LAMB SRL, S.C.
FERM COM PROD S.R.L., S.C.BIAMIH AGRO S.R.L, S.C FRASINU SA, S.C N 2001 COM
IMPEX SRL I S.C. GLOBAL PRO CARM S.R.L.) s-a asigurat supravegherea permanentă prin
personalul sanitar veterinar angajat conform Ordinului 64/2007 i au fost efectuate i controale
oficiale din partea DSVSA Buzău. În perioada 05.03-05.04 2018 în abatoarele nominalizate au
fost sacrificați un număr de 30366 capete miei luându-se toate măsurile pentru garantarea
siguranței cărnii rezultate introduse pe piață.

M sura nr. 2 - Avizarea temporar

a spațiilor identificate de c tre autorit țile

administrației publice locale pentru sacrificarea mieilor, în care s fie asigurate condițiile
de igien

i bun stare a animalelor i care vor fi permanent supravegheate de medicii

veterinari oficiali pe toat perioada funcțion rii.
În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale a fost o singură solicitare din partea
Primăriei Râmnicu Sărat privind avizarea unui loc temporar pentru sacrificarea mieilor. În urma
analizei de risc din partea D.S.V.S.A. Buzău s-a acordat aviz favorabil de funcționare. Pe
perioada desfă urării activității s-a asigurat permanent supravegherea sanitară veterinara de către
un medic veterinar oficial; carnea rezultată din sacrificarea celor 30 capete miei a fost examinată,
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tampilată i valorificată la fața locului, conform dispozițiilor primite de la ANSVSA prin notele
de serviciu.
M sura nr. 3 – Organizarea de controale în târguri, oboare, piețe, precum i pe arterele de
circulație rutier , pentru verificarea legalit ții provenienței, sacrific rii, transportului i
comerțului cu animale i produse de origine animal .
În locurile amenajate special din piețe i târguri, pentru desfacerea alimentelor aduse spre
valorificare de către producătorii particulari, s-a asigurat o permanentă supraveghere de către
medicii veterinari oficiali de la CSVSA-uri care au verificat documentele însoțitoare, condițiile
de transport, depozitare i comercializare (dotarea cu ustensile de manipulare, verificarea
existentei ambalajelor de unică folosință, modul de etichetare, asigurarea facilităților de
igienizare a mâinilor persoanelor care au manipulat produsele etc.)
În perioada 15.03 – 06.04 personal din cadrul DSVSA împreună cu echipaje ale Poliției
Rutiere din județul Buzău au organizat filtre rutiere în diverse puncte de pe teritoriul județului .
Au fost controlate mijloacele de transport animale vii i produse de origine animală verificânduse starea mijloacelor de transport, autorizațiile acestora, condițiile de transport precum i nivelul
de instruire a conducătorilor auto vis a vis de îndatoririle acestora în raport cu încărcătura
transportată. Au fost aplicate mai multe avertismente i amenzi in valoare totala de 1440 lei.
La nivelul târgurilor de animale vii DSVSA Buzău a organizat controale atât la nivelul
târgurilor autorizate cât i în locurile încă neautorizate, în care, în mod tradițional, în perioada
prepascală se comercializează miei vii. Obiectivul controalelor a fost prevenirea comerțului cu
animale vii neidentificate i neînsoțite de documente de mi care (acestea atestând statusul de
sănătate atât al animalelor cât i al turmelor din care provin). Au fost aplicate mai multe
avertismente i sancțiuni în valoare totala de 1200 lei.
M sura nr. 4 – Verificarea unit ților care produc i valorific produse specifice acestei
perioade (abatoare, unit ți de procesare carne/lapte, m cel rii, carmangerii, unit ți de
panificație/patiserie/cofet rie, magazine de desfacere ou /produse lactate, etc.) în ceea ce
prive te respectarea condițiilor de fabricare, a cerințelor de igien , existența documentelor
însoțitoare, etichetarea produselor, trasabilitatea produselor.
S-au luat măsuri de intensificare a controalelor în unități care produc i valorifică produse
specifice acestei perioade (abatoare, unități procesare carne/lapte, măcelării, carmangerii, unități
panificație, magazine de desfacere ouă, produse lactate etc). Ca urmare a acțiunilor de control
executate (206 controale) au fost constatate mai multe neconformități :
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 neasigurarea trasabilității produselor alimentare comercializate
 depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare
 deficiențe structurale la pereți, paviment, plafon
 lipsa contractelor cu unități autorizate în efectuarea lucrărilor DDD i neutralizare SNCU
 manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare
 lipsa fi elor de aptitudini la personalul lucrător
 lipsa mijloacelor de înregistrare a temperaturii la spațiile frigorifice
 lipsa facilităților de igienizare, spații de lucru neidentificate
 neefectuarea analizelor la apă în conformitate cu prevederile Legii 458/2002
 manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare
 proceduri de bune practici neelaborate sau lipsa înregistrărilor aferente la proceduri
 circuit nefuncțional, nerespectarea destinației spațiilor
 lipsa proceselor verbale de efectuare a acțiunilor DDD.
 buletin de apă neconform la parametrii microbiologici
Au fost aplicate 56 avertismente i 18 amenzi contravenționale în valoare de 20400 lei.
M sura nr. 6 – Verificare unit ților de alimentație public care organizeaz mese festive în
perioada S rb torilor Pascale
Au fost efectuate acțiuni de control la unități care intenționau să organizeze mese festive
cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2018, fiind înregistrate un număr de 39 controale.
În urma controalelor respective au fost constatate mai multe neconformități:
- depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare
- manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare
- lipsa mijloacelor de înregistrare a temperaturii la spațiile frigorifice
- lipsa facilităților de igienizare, spații de lucru neidentificate
- neefectuarea analizelor la apă în conformitate cu prevederile Legii 458/2002
Urmare a neconformităților constatate au fost aplicate 12 avertismente i 5 amenzi
contravenționale în valoare de 3000 lei.
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S-a confiscat o cantitate de 20 kg produse de origine animală i s-a emis o ordonanță de
suspendare a activității la un restaurant pentru deficiențe privind neîntreținerea spațiilor de
preparare meniuri, neefectuarea lucrărilor DDD.

Director Executiv,
Dr. Milea Marijan
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