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Nr. 25/08.01.2020  

 
 

Rezultatele planului de măsuri privind buna desfăşurare a activității                   
de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare                          

atât în perioada premergătoare,                                                 

cât şi în timpul sărbătorilor de iarnă, la nivelul județului Buzău 

 
  
 

În conformitate cu programul naţional tematic emis de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor şi în conformitate cu planul de mǎsuri privind buna desfǎşurare a 
activitǎții de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare                                     
atât în perioada premergǎtoare, cât si în timpul sǎrbǎtorilor de iarnǎ, la nivelul județului 
Buzǎu stabilit prin hotararea nr. 4/16.12.2019 a colegiului prefectural al Judetului Buzau, 
in perioada 09.12.2019 – 07.01.2020 Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Buzǎu desfǎşurat mai multe acțiuni tematice de control în care s-a urmǎrit 
în mod special urmatoarele aspecte:   

- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
produselor din carne,             

 - verificarea respectării prevederilor legale privind calitatea şi modul de 
comercializare, etichetare, prezentare şi publicitate a produse de post, produselor 
alimentare vegetale, făina de soia, mixuri pe bază de soia, etc;     
 -  modul de comercializare şi etichetare a alimentelor specifice sǎrbatorilor de iarnǎ, 
în mod special a produselor tradiţionale şi a produselor cu reţete consacrate;    
 - calitatea alimentelor expuse spre vânzare, încadrarea produselor în data 
durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;   
 - existenţa documentelor de provenienţă şi însoţire a mărfii sau a declaraţiei de 
conformitate şi a certificatului de calitate;        
 - încadrarea în cantitatea netă sau volumul net impuse sau declarate de producător; 
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- respectarea temperaturilor de păstrare, depozitare şi expunere, impuse sau 

declarate de producator;           
 - modul de informare a consumatorilor asupra elementelor de identificare şi 
caracterizare ale produselor existente la comercializare în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 106/ 2002 privind  etichetarea produselor alimentare şi cu actele normative 
cu caracter special; 

 - modul de informare a consumatorilor cu privire la ingredientele alergene;  
 - respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea, 
marcarea si etichetarea produselor de panificatie si patiserie;      
 - verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea băuturilor alcoolice a sucurilor şi nectarurilor din fructe;   
 - verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea ghirlandelor şi ornamentelor luminoase;       
 - verificarea respectării  prevederilor legale privind comercializarea, etichetarea şi 
siguranţa jucăriilor, 
 -  modul de desfăşurare a promoţiilor si a campaniilor de reducere a preţurilor.  

 
Principalele categorii de produse urmǎrite în acțiunile de control au fost:  

  - carne preambalatǎ;          
  - produse de post; 
  - produse zaharoase; 
  - ciocolatǎ şi produse din ciocolatǎ; 
  - produse de patiserie şi cofetǎrie; 
  - jucǎrii şi ornamente pentru pomul de Crǎciun; 
  - bǎuturi alcoolice, sucuri şi nectaruri din fructe. 

 
Astefel în perioada menţionată, au fost desfăşurate 94 de acţiuni de verificare şi 

control, în urma cărora au fost aplicate un număr de 52 sancțiuni contravenționale, din care 
22 cu amendă contravențională în cuantum de 131000 Lei şi 30 de sancțiuni cu 
avertisment.           
 Menționăm că nu au fost cazuri în care să se impună retragerea de la comercializare 
a produselor comercializate și nici nu au fost cazuri în care să se impună închiderea 
temporară sau definitivă a punctelor de lucru.       
 Principalele abateri constatate in acțiunile desfăşurate au fost:     
 - nerespectarea condiţiilor de depozitare şi expunere a produselor în vederea 
comercializării (condiții neconforme de transport și manipulare a mărfii, de temperatură în 
locurile de depozitare și expunere a acesteia, de igienă a agregatelor de răcire/congelare, 
lipsa monitorizării temperaturii din spațiile de păstrare frigorifică);    
 - comercializarea de produse cu data durabilității minimale/data limită de consum 
depășită;                                 
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 - utilizarea mijloacelor de măsurare din dotare (cântare) neverificate metrologic sau 
cu verificarea metrologică expirată;         
 - lipsa totală sau parțială a elementelor de identificare-caracterizare a mărfii expusa 
spre comercializare;           
 - lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare și caracterizare; 
 - încǎlcarea prevederilor legale privind modul de afişare a prețurilor. 
 Acțiunile de control s-au  desfǎşurat atât în mediul urban cât şi mediul rural, în 
special în piețe şi oboare, supermarket-uri şi en-gross-uri locuri unde se desfǎşoarǎ o 
activitate comercialǎ intensǎ şi complexǎ şi unde existǎ un mare aflux de cumpǎrǎtori, dar 
şi în restul magazinelor desfǎşoarǎ activitǎți de comerț. 

Totodată menţionăm că în perioada 09.12.2019 - 24.12.2019,  Comisariatul 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău a desfăşurat zilnic activităţi de consiliere 
a operatorilor economici, precum şi acţiuni de supraveghere şi control în Târgul de 
Crǎciun din municipiul Buzǎu. 
 
           
 
          Comisar Șef Adjunct  
               Dinulescu Nicuşor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  


