
 
 

Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 
                                                                                                                                

       Buzău, 
Nr. 6029/ 14.05.2019 

 

Către, 

Instituţia prefectului – judeţul Buzău 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 3/15.04.2019  vă transmitem : 

 Raportul privind rezultatul acţiunilor întreprinse în baza „Planului de măsuri pentru buna 
desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare traditionale, precum şi 
asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în 
timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău” 

Directia pentru Agricultura Judeteana este responsabila cu efectuarea controalelor de conformitate 
pe filiera legumelor si fructelor proaspete,industriei alimentare si produselor de vinificatie. Prin prisma 
atributiilor de serviciu, in perioada premergatoarea si in timpul Sarbătorilor Pascale, inspectorii Directiei 
pentru Agriculura Judeteana au luat masuri suplimentare, concentrate in principal asupra modului in care sunt 
produse,depozitate, marcate,valorificate, precum si a termenelor de valabilitate la produsele alimentare 
destinate consumului uman. 

Controale efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea 
Legumelor şi Fructelor 

In perioada raportată,in domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete  au fost controlaţi 
un număr de  10 agenti economici de pe raza judeţului Buzău. Actiunile au vizat: existenta documentelor 
însoţitoare pentru loturile de legume şi fructe importate ( facturi fiscale, certificate de conformitate pentru 
produsele provenite din import ţări terţe agreate);ambalarea conformă a fructelor şi legumelor; etichetarea 
corecta a loturilor de legume si fructe expuse spre comercializare si indeosebi a mentionarii categoriei de 
calitate si a provenientei (tara de origine);în cazul loturtilor de fructe şi legume importate din ţări terţe agreate 
acestea vor fi însoţite obligatoriu de certificate de conformitate eliberate de ţara terţă agreată respectivă sau 
statul membru comunitar tranzitat. Nereguli constatate: etichetarea incompletă sau lipsa de etichetare la 
comercializarea en-detail pentru  produsele puse la vânzare vrac (nereguli remediate în timpul controlului). 
Controalele au fost efectuate în baza Legii nr.145/2014 şi a tematicilor de inspecţii transmise de către M.A.D.R. 

Controale efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol  

In vederea verificarii respectarii prevederilor legale privind comercializarea vinurilor precum si a altor 
produse pe baza de vin, echipa de inspectori ai ISCTV Buzau,  a efectuat controale la 11 agenti economici. 

 Rezultatele controalelor: 
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Comerciantii de vinuri vrac controlati respecta prevederile privind comercializarea vinurilor  .In 

magazinele autorizate verificate au fost gasite documente de transport pentru produse vitivinicole vrac vizate 
de catre inspectorii ISCTV si registre de evidenta cu date inscrise corect si in termen. De asemeni în perioada 
verificărilor au fost vizate  9 autorizaţii de comercializare a vinului vrac.  

Producătorii respectă prevederile legale privind etichetarea şi ambalarea vinurilor şi a altor produse 
vitivinocole aflate în reţeaua de comercializare.  

Au fost prelevate 2 de probe din produse vinicole şi au fost trimise spre analiză la din laboratoarul 
central pentru controlul calităţii şi igienei vinului, in vederea efectuarii de analize fizico-chimice si 
organoleptice. 

Controale in domeniul industriei alimentare 

In baza tematici de control,in perioada premergatoare sarbatorilor Pascale, s-au efectuat controale de 
verificare la un numar de 20 operatori economici din judetul Buzau.  

Astfel: 

- în baza HG 415/2004, Ordinului 461/2004 şi Regulementului CE 889/2008 s-au efectuat controale în 
domeniul marcării, ambalării , clasificării şi comercializării ouălelor la 12 agenţi economici din judeţ, din care: 1 
producător de ouă, 2 depozitari en-gross şi 9 comercianţi.. Nu s-au constatat neconformitaţi, nu s-au aplicat 
sancţiuni;  

- in baza OUG 12/2006, privind modul de etichetare si comercializare a painii si a produselor de 
panificatie, s-a verificat 3 operatori economici. In urma verificarilor  aplicat 2 avertismente ca urmare ne 
afişării a preţului/ kg ( neconformităţi remediate în timpul controlului).. 

- In baza OM 724/2013, privind atestarea produselor traditionale s-au verificat 2 agenti economici. În 
urma verificărilor  nu s-au constatat neconformitati, nu s-au aplicat sancţiuni. 

- în baza HG 131/2013 s-au efectuat controale privind modul de comercializare de produse ecologice la 
2 agenti economici. , nu s-au constatat neconformitati, nu s-au aplicat sancţiuni.  

                 - în baza H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării 
destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii 
economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie s-au efectuat controale la un agent economic. Nu s-au 
constatat neconformităţi, nu s-au aplicat sancţiuni. 

 

Director executiv, 

Dr.ing.Florea Cosmin Nicolae 

 

 

 


