
R O M Â N I A  
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor de 

comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 
asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada 

premergătoare, cât şi în timpul sărbătorilor de iarnă, la nivelul judeţului Buzău 
  

Având în vedere: 
- prevederile  art. 22 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 

instituţia  prefectului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 7 (1) din Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural 

al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014,  

Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, 
             

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă “Planul de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor de 

comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 
asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada 
premergătoare, cât şi în timpul sărbătorilor de iarnă, la nivelul judeţului Buzău”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Instituţile implicate vor raporta până pe data de 15 ianuarie 2019 modul 

de realizare a acestor măsuri. 
Art. 3. Secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, va 

transmite membrilor Colegiului  Planul de măsuri, aprobat potrivit art. 1.   
 

 

P R E F E C T  
 

Carmen Adriana Ichim                                                                 

Buzău 17.12.2018          

Nr. 5 
 



 

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”, 
de cei 27 membrii prezenţi şi Preşedintele Colegiului Prefectural. 
 



ANEXA 

La Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 5/17.12.2018 

PLAN DE MĂSURI  

pentru buna desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea 

unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în timpul sărbătorilor de iarnă, la 
nivelul judeţului Buzău 

 

Nr. 

crt. 
Măsura Termen de realizare Responsabili 

0 1 2 3 

1 

Verificarea respectării legislaţiei sanitar veterinare în vigoare cu privire 

la sacrificarea animalelor în unităţile autorizate sanitar veterinar, în mod 

special în ceea ce priveşte sacrificarea porcinelor, în  contextul 

epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane şi în raport cu 

prevederile Deciziei nr. 709/2014 privind măsurile zoosanitare de 

combatere a PPA 

17.12.2018-07.01.2019 
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Buzău 

2 

Efectuarea de verificări în unităţi de producţie, unităţi de distribuţie şi 
comercializare a produselor alimentare, unităţi de alimentaţie publică, 
pieţe agroalimentare, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de 
fabricare, depozitare, transport şi comercializare a produselor 

tradiţionale de origine animală şi nonanimală, precum şi a condiţiilor  

igienico-sanitare, existenţa documentelor însoţitoare, marcarea, 

prezentarea şi etichetarea  (carne şi preparate din carne, ouă, produse de 
panificaţie/patiserie, dulciuri, legume, fructe, vin, etc.). 

17.12.2018-07.01.2019 

- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buzău  

- Direcţia de Sănătate Publică Buzău  

- Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău           

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Buzău 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

3 

Verificarea modului de respectare de către operatorii din sectorul 

alimentar a  legislaţiei în vigoare privind combaterea pestei porcine 

africane, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţă a alimentelor 

referitoare la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea şi 
comercializarea cărnii proaspete de porc, precum şi a modului de 

marcare şi certificare a cărnii proaspete, a  cărnii tocate, a cărnii 

preparate şi a produselor din carne de porc sau care conţin carne de porc, 

în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 709/2014 privind măsurile 
zoosanitare de combatere a PPA. 

17.12.2018-07.01.2019 
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Buzău 



0 1 2 3 

4 
Verificarea condiţiilor de transport şi comercializare a produselor 
alimentare de origine animală şi nonanimală. 17.12.2018-07.01.2019 

- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buzău  

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

5 

Efectuarea de controale în trafic cu sprijinul reprezentanţilor IPJ Buzău,  

în vederea verificării modului de respectare a cerinţelor legislaţiei 

aplicabile comerţului cu carne proaspată de porc, carne tocată, carne 

preparată şi produse obţinute din carne de porc sau care conţin carne de 

porc, ca urmare a apariţiei şi evoluţiei unor focare de PPA, în 
conformitate cu prevederile Deciziei nr. 709/2014, ale Directivei nr. 

60/2002 şi ale Directivei nr. 99/2002.  

17.12.2018-07.01.2019 

- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buzău  

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

6 
Verificarea unităţilor de alimentaţie publică, pensiunilor agroturistice  
care organizează evenimente festive specifice sărbătorilor de iarnă. 17.12.2018-07.01.2019 

- Direcţia de Sănătate Publică Buzău 

- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buzău  

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Buzău 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

7 

Efectuarea de acţiuni de patrulare şi control pe linia prevenirii şi 
combaterii furturilor de material lemnos şi a pomilor de Crăciun, precum 

şi a comercializării acestora. 

17.12.2018-31.12.2018 

- Direcţia Silvică Buzău 

- Garda Forestieră Judeţeană Buzău 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

8 

Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea produselor specifice sărbătorilor de 
iarnă (jucării şi ornamente pentru pomul de Crăciun) 

17.12.2018-31.12.2018 
- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Buzău 

9 

Adoptarea, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul 
asigurării şi menţinerii climatului de ordine şi siguranţă publică, a 
măsurilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor 
posibile riscuri de această natură în zone cu aglomerări mari de 
persoane, obiective de interes public, inclusiv lăcașuri de cult, precum și 
la obiectivele din responsabilitatea M.A.I 

17.12.2018-07.01.2019 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 

10 

Asigurarea ordinii publice şi siguranţei persoanelor în locurile în care se 
organizează evenimente de interes public (comemorarea victimelor 
Revoluţiei din 1989, sărbătoarea Revelionului, alte manifestări cultural-
artistice, religioase, sportive, etc.) 

17.12.2018-07.01.2019 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău 



0 1 2 3 

11 

Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 

depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pe bază de produse 
pirotehnice de către persoane juridice și fizice, precum şi supravegherea 
locurilor unde vor fi organizate focuri de artificii. 

17.12.2018-31.12.2018 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău   
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău 

12 
Efectuarea de acţiuni specifice în vederea asigurării fluenţei traficului 
rutier şi a securităţii deplasării participanţilor la trafic. 17.12.2018-07.01.2019 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

13 

Efectuarea de acţiuni pe linia modului de manipulare, păstrare şi 
transport al valorilor monetare la agenţii economici de pe raza de 
competenţă 

17.12.2018-31.12.2018 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău 

14 

Efectuarea de controale pe linia prevenirii incendiilor în unităţile de 
alimentaţie publică, spaţiile comerciale, unităţi turistice, lăcaşuri de cult 
şi ansambluri mănăstireşti. 

17.12.2018-07.01.2019 
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Buzău 

 

 

 

 


