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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BUZAU 

Serviciul Afaceri Europene, Relatii internationale, Dezvoltare  Economica, 

 Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situatii de Urgenta 

 

               In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al 

D.S.V.S.A Buzau, printre obiectivele de baza ale activitatii de control oficial efectuata de 

catre serviciile de specialitate din cadrul institutiei noastre, se afla si acelea  de verificare in 

perioada estivala,  a modului de respectare a legislatiei sanitar veterinare si pentru siguranta 

alimentelor in ceea ce priveste; 

-   Producerea, depozitarea  si comercializarea produselor alimentare de origine 

animala si nonanimala la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul,  pietelor 

agroalimentare si targurilor organizate pe raza judetului Buzau;   

- prepararea si servirea hranei catre consumatorul final in perioada sezonului estival la 

nivelul unitatilor de alimentatie publica,  ca urmare a organizarii taberelor scolare de 

vara, deschiderii unitatilor turistice care desfasoara activitate sezoniera, sau cu ocazia 

organizarii targurilor sau meselor festive,  pe raza Judetului Buzau. 
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In vederea atingerii obiectivelor mentionate, la nivelul ANSVSA au fost elaborate note de 

serviciu cu tematici in acest sens, iar la nivelul DSVSA Buzau au fost intocmite grafice 

saptamanale si au fost constituite echipe de control. La nivelul unitatilor controlate s-a 

procedat la: 

- verificarea respectarii cerintelor privind inregistrarea sanitar-veterinara si pentru 

siguranta alimentelor  a unitatilor de vanzare cu amanuntul  care  produc, depoziteaza 

si comercializeaza produse de origine animala si nonanimala si a celor care desfasoara 

activitate de preparare si servire a meniurilor culinare catre consumatorul final. 

-  verificarea conditiilor de igiena in care functioneaza unitatile de alimentatie publica 

pizzeriile, cantinele, unitatile tip catering, cofetariile, patiseriile, laboratoarele de 

cofetarie patiserie, pensiunile turistice, unitatile tip hypermarket / supermarket, 

magazinele alimentare situate in zonele de agrement/localitatile de interes turistic 

unde in sezonul de vara  in mod obisnuit se inregistreaza cresteri ale numarului 

turistilor si implicit intensificarea activitatii de comercializare, preparare si servire a  

alimentelor. 

- Identificarea si retragerea de la comercializarea catre consumatorul final a produselor 

alimentare care prezinta un risc pentru sanatatea publica. 

- Verificarea eligibilitatii materiilor prime care sunt destinate producerii si  

comercializarii sau  prepararii in vederea servirii catre consumatorul final, precum si 

asigurarea trasabilitatii acestora (documente privind originea si conformitatea, 

categoria de produs,  cantitatea receptionata si data, termen de valabilitate,  etc ). 

- Verificarea respectarii cerintelor de igiena privind manipularea, depozitarea si 

prepararea alimentelor (igienizarea spatiilor, mainilor si ustensilelor ori de cate ori 

este necesar, asigurarea ustensilelor si suprafetelor de lucru  din materiale usor de 

curatat si dezinfectat, asigurarea documentelor doveditoare privind starea de  

sanatate a personalului care manipuleaza produsele, asigurarea depozitarii 
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corespunzatoare a materiilor prime si alimentelor preparate destinate servirii/ 

comercializarii catre consumatorul final, in special a acelor produse care necesita 

regim termic, asigurarea alimentarii cu apa curenta rece si calda si a facilitatilor 

adecvate de igienizare). 

- Verificarea respectarii cerintelor de igiena referitoare la expunerea si servirea 

alimentelor astfel incat sa fie eliminat orice risc de contaminare si depreciere a 

acestora. 

In perioada iunie - august  2019, au fost efectuate de catre inspectorii din cadrul 

DSVSA Buzau, in baza tematicilor transmise prin note de serviciu si a programului 

strategic anual,  un numar de 128 controale, la nivelul unitatilor  care  prepara si 

servesc  meniuri culinare catre consumatorul final (pensiuni, restaurante, pizzerii, 

unitati tip fast food)  in piete agroalimentare si targuri organizate,  la nivelul 

taberelor scolare si unitatilor de catering, controale  structurate astfel: 

- Unitati de alimentatie publica (restautante, pensiuni,  cantine, pizzerii, unitati tip fast 

– food) =  81 controale 

- Unitati tip catering = 3 controale 

- Targuri organizate si piete agroalimentare = 18 controale.  

- Tabere scolare = 26 controale 

In urma verificarilor efectuate la nivelul unitatilor supuse controlului sanitar  veterinar 

in perioada estivala (unitati de alimentatie publica, tabere scolare, piete agroalimentare)  

au fost constatate  o serie de abateri de la legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta 

alimentelor, cele mai frecvente neconformitati identificate fiind: 

- Depozitatea necorespunzatoare a produselor alimentare, in mod special a celor care 

necesita regim termic (nerespectarea regimului termic recomandat de producator, 

absenta mijloacelor de inregistrare a temperaturilor la depozitare precum si a 
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graficelor de monitorizare a acestora, depozitare fara respectarea criteriilor de 

compatibilitate intre produse); 

- Lipsa documentelor care sa ateste starea de sanatate a personalului care manipuleaza 

produsele alimentare; 

- Lipsa facilitatilor pentru igienizare maini personal lucrator (apa curenta, sapun 

detergent, prosoape hartie de unica folosinta, pubela cu capac pentru colectarea 

acestora). 

- Lipsa documentelor care sa ateste calitatea apei potabile utilizate in unitate; 

- Neasigurarea elementelor de identificare/etichetarii corespunzatoare a produselor 

alimentare (materii prime si produse finite) in vederea asigurarii trasabilitatii acestora 

- Lipsa documentelor de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor  

in raport cu activitatea desfasurata; 

Urmare  a deficientelor constatate au fost aplicate masurile prevazute de legislatia 

sanitar veterinara in vigoare si au fost stabilite termene de recontrol pentru remedierea 

neconformitatilor existente.  

Astfel: 

- La nivelul unitatilor de alimentatie publica  au fost aplicate un numar de 4 sanctiuni 

contraventionale in valoare totala de 16200 lei si un numar de  14 avertismente. De 

asemenea a fost  retinuta oficial cantitate de 39,9 kg carne de porc  pentru care nu s-

a putut demonstra provenienta si conformitatea si a fost emisa o ordonanta de 

suspendare temporara a activitatii. 

- La nivelul pietelor agroalimentare au fost aplicate un numar de 5 avertismente. 

Pe langa acestea, inspectorii din cadrul DSVSA Buzau, au efectuat un numar de 141 

controale la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul  magazine alimentare, hyper si 

supermarket-uri, laboratoare de cofetarie patiserie, macelarii, carmangerii, depozite 

alimentare)  
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- Laboratoare cofetarie – patiserie = 21 controale 

- Hyper/supermarket = 5 controale 

- Magazine alimentare = 105 controale 

- Cofetarii- patiserii = 3 controale 

- Depozite alimentare= 3 

- Carmangerii + macelarii = 4 

In urma verificarilor efectuate la nivelul obiectivelor mentionate au fost constatate de 

asemenea   o serie de abateri de la legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta 

alimentelor, cele mai frecvente neconformitati identificate fiind: 

- Lipsa documentelor de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor  

in raport cu activitatea desfasurata; 

- Comercializarea produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar veterinar; 

- Depozitatea necorespunzatoare a produselor alimentare, in mod special a celor care 

necesita regim termic (nerespectarea regimului termic recomandat de producator, 

absenta mijloacelor de inregistrare a temperaturii la depozitare precum si a graficelor 

de monitorizare a acestora, depozitare fara respectarea criteriilor de compatibilitate 

intre produse); 

- Lipsa documentelor care sa ateste starea de sanatate a personalului care manipuleaza 

produsele alimentare; 

- Lipsa facilitatilor pentru igienizare maini personal lucrator (apa curenta, sapun 

detergent, prosoape hartie de unica folosinta, pubela cu capac pentru colectarea 

acestora); 

- Lipsa documentelor care sa ateste calitatea apei potabile utilizate in unitate; 

- Neasigurarea elementelor de identificare/ etichetarii corespunzatoare a produselor 

alimentare (materii prime si produse finite) in vederea asigurarii trasabilitatii 

acestora; 
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- Neasigurarea protectiei contra insectelor la toate deschiderile cu exteriorul; 

Urmare a deficientelor constatate au fost aplicate masurile prevazute de legislatia sanitar 

veterinara in vigoare si anume 9 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 20800 lei  si 

13 avertismente. De asemenea au fost stabilite termene de recontrol pentru remedierea 

neconformitatilor existente.  

In total, au fost  efectuate pe perioada sezonului estival  un numar de 269 controale  fiind 

aplicate  un numar de 13 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 37000 lei si 32 

avertismente ca urmare  a deficientelor constatate. 

Inspectorii din cadrul DSVSA Buzau, vor efectua in continuare, verificari la nivelul 

unitatilor care produc, depoziteaza, comercializeaza produse alimentare  si al celor care 

prepara meniuri culinare  in scopul  servirii  catre consumatorul final, in vederea 

preintampinarii aparitiei unor evenimente nedorite privind siguranta consumatorilor. De 

asemenea, la nivelul unitatilor la care, in cazul controalelor efectuate, au fost constatate 

neconformitati, vor fi derulate actiuni de recontrol pentru verificarea modului de remediere 

a acestora. 

 

Sef S.C.O.S.AL 

Dr. Paul JIPA 

 

   Intocmit, 

      Dr. Silvia Enescu 

 


