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CĂTRE, 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI  JUDEŢUL  BUZĂU 

 

Informare 

privind rezultatul acțiunilor întreprinse în baza „Planului de măsuri  pentru buna 

desfașurare a activității de comercializare a produselor alimentare tradiționale în perioada 

premergătoare și în timpul Sărbătorilor Pascale”   

      

            În perioada 01.04-01.05.2019, activitatea de supraveghere şi control oficial sanitar 

veterinar al produselor de origine animală, pentru protecţia sănătăţii publice s-a desfăşurat 

atât în baza Programului strategic de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la 

animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi protecţia mediului, al 

anului 2016 (Ordinul Presedintelui ANSVSA nr.35/2016) cât și ca urmare a notelor de 

serviciu transmise de ANSVSA. 

           Mai jos, vă prezentăm detaliat toate măsurile întreprinse (cele 5 măsuri transmise de 

DSVSA Buzău pentru întocmirea planului de măsuri județean). 

         Măsura nr 1-urmărirea respectării condițiilor de sacrificare a mieilor în abatoare 

          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 și 

S.C. Carmozimbrul S.R.L.) s-a asigurat supravegherea permanenta prin personalul sanitar 

veterinar angajat conform Ord. 64/2007 și au fost efectuate în plus controale oficiale din 

partea DSVSA Buzău. În luna aprilie 2019, în abatoarele nominalizate au fost sacrificați un 

număr de 24358 cap miei (față de un număr de 10132 cap sacrificate în anul 2018) 

luându-se toate măsurile pentru garantarea siguranței cărnii rezultate și introduse pe piață. 
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           Măsura nr. 2-avizarea temporară a spațiilor pentru sacrificarea mieilor 

           În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale a fost o singură solicitare din partea 

Primăriei Rm.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 desfășurării activității s-a asigurat permanent supravegherea sanitară veterinară prin 

personalul delegat (1 medic și un asistent veterinar); au fost sacrificate un numar de 72 cap 

miei (fata de 30 cap sacrificate în anul 2018) iar carnea rezultată din sacrificare a fost 

examinată, ștampilată și valorificată la fața locului, conform dispozițiilor primite de la 

ANSVSA prin notele de serviciu. 

 

        Măsura nr. 3-verificarea condițiilor de  comercializare a produselor de origine 

animală în târgurile, oboarele și piețele autorizate de pe raza județului 

   În locurile amenajate special din pieţe şi târguri, pentru desfacerea alimentelor aduse spre 

valorificare de către producătorii particulari, s-a asigurat o permanentă supraveghere de 

către medicii veterinari oficiali de la CSVSAO-uri care au verificat documentele însotitoare 

ale produselor alimentare, condiţiile de transport, depozitare și comercializare (dotarea cu 

ustensile de manipulare, verificarea existenței ambalajelor de unică folosinţă, modul de 

etichetare a produselor, asigurarea facilităților de igienizare a mâinilor persoanelor care au 

manipulat produsele etc.). 

  Au fost efectuate un număr de 24 controale (față de 15 controale efectuate în anul 2018), 

ocazie cu care au fost aplicate 13 avertismente si 1 amenda în valoare de 600 lei (în anul 

2018 au fost aplicate 7 avertismente). 

 

 Măsura nr. 4-verificarea unităților care produc și valorifică produse specifice privind 

respectarea condițiilor de fabricare, a cerințelor de igienă, existența documentelor 

însoțitoare 

   S-au luat măsuri de intensificare a controalelor în toate unităţile care produc şi valorifică 

produse specifice acestei perioade (abatoare, unităţi procesare carne/lapte, măcelării, 

carmangerii, unităţi panificaţie, magazine de desfacere ouă, produse lactate etc).  

           Au fost controlate un numar de 98 unitati (față de 67 unități în anul 2018) unde au fost 

identificate  neconformități privind: 

       -neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de producție (neconformități   

pereți/paviment/plafon, surse de iluminat neprotejate, materiale de curățenie depozitate 

necorespunzător în spațiile de producție); 
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      -neidentificarea spațiilor de producție cu destinația acestora; 

      -comercializarea produselor în spații neaprobate/neînregistrate sanitar veterinar; 

     - lipsa fișelor de aptitudini și a cursurilor de igienă la personalul lucrător; 

     - neefectuarea periodică a lucrărilor DDD de către unități specializate/autorizate; 

    - neamenjarea unui spațiu adecvat filtrului vestiar pentru lucrători; 

     -neinstruirea personalului lucrător privind bunele practici de igienă și producție; 

     -nerespectarea programului de autocontrol de către operatorii economici din unitățile de 

industrie alimentară. 

   Urmare a neconformităților identificate s-au aplicat 23 avertismente și 11 amenzi în valoare 

de  17400 lei (față de anul 2018 când au fost aplicate 10 avertismente și un număr de 3 amenzi 

în valoare de 6800 lei). 

 

         Măsura nr. 5-verificarea respectării prevederilor legale privind condițiile de 

aprovizionare, depozitare, comercializare, prezentare și etichetare a produselor specifice 

            Au fost efectuate un număr de 138 controale (75 controale efectuate  în anul 2018) în 

unitățile care depozitează și comercializează produse alimentare de origine animală și 

nonanimală. 

Cu ocazia controalelor au fost identificate neconformități privind: 

  - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare cu nerespectarea criteriilor de 

compatibilitate și depasirea capacității de stocare; 

 - etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, informarea neadecvată a 

consumatorilor privind produsele comercializate vrac; 

 -  întreruperea lanțului frigorific (produse congelate expuse în spații frig (vitrine) care asigurau 

temperatură de refrigerare; 

 - nemonitorizarea zilnică pe grafice de control a parametrului temperatură afișat de mijloacele 

frigorifice; 

 - manipularea produselor cu încălcarea normelor sanitare veterinare 

     Ca urmare a neconformităților identificate, au fost aplicate un număr de 36 avertismente și 

15 amenzi în valoare de 23700 lei (în anul 2018 când au fost aplicate 12 avertismente și un 

număr de 9 amenzi în valoare de 4800 lei). 

  De asemenea, ca urmare a deficiențelor structurale constatate într-o unitate de procesare 

lapte s-a emis de către DSVSA BUZĂU Ordonanța de suspendare a activității până la 

remedierea deficențelor.  

mailto:office@ansvsa.ro


_________________________________________________________________________________________________
_     

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67 
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro 

  Urmare a măsurilor întreprinse de DSVSA Buzău  în perioada premergătoare, cât și în timpul 

Sărbătorilor Pascale 2019, nu au fost înregistrate cazuri de toxiinfecții alimentare datorate 

consumului de alimente. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Dr. Dragnea Adonis Laurentiu 
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