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Nr. 13635/11.01.2021

CATRE
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BUZAU
Prin prezenta va transmitem rezultatele actiunii de control desfasurata in
perioada premergatoare cat si in timpul Sarbatorilor de Iarna 2020, conform
adresei nr. 908/10.12.2020, in unitati de comercializare, productie, depozitare a
produselor alimentare si in unitati de alimentatie publica din judetul Buzau.
In cadrul controalelor s-a urmarit verificarea respectarii prevederilor
urmatoarelor acte normative :
1. Hotararea de Guvern nr. 967/12.11.2020, privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
2. Hotararea de Guvern 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
3.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de
igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, transportul si desfacerea
produselor alimentare
4. Hotararea de Guvern nr. 355/2007 cu modificarile si completarile
ulterioare privind supravegherea sanatatii lucratorilor
5.Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1225/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi
certificarea instruirii profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă
6. Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
7.Ordinul comun MS/MAI nr. 874/81/15.05.2020 privind instituirea
obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic, si
dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu
coronavirus SARS –COV 2 pe durata starii de alerta
8.Ordinul comun MS/MMPS NR.831/3577/15.05.2020 privind masurile
pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-COV 2 si pentru
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asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si
sanatate in munca, pe perioada starii de alerta
9. Ordinul comun MS/MEEMA nr. 832/1731/15.05.2020 privind masurile
pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-COV 2 si pentru
asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul
economiei, pe durata starii de alerta
10. Regulamentul CE nr. 1935/2004 privind materialele si obiectele destinate
sa vina in contact cu produsele alimentare
In cadrul actiunii au fost verificate un numar de 46 unitati din care : 9
unitati prelucrare carne, 8 unitati de preparare produse de cofetarie si patiserie , 8
unitati de alimentatie publica, 9 unitati de desfacere, 12 depozite alimentare si au
fost constatate urmatoarele neconformitati :
In unitatile de comercializare produse alimentare si nealimentare:
- neasigurarea pastrarii produselor biocide in ambalajele originale sau in
ambalaje etichetate conform etichetei originale
- neinregistrarii triajului epidemiologic al personalului
- nerespectarea normelor privind depozitarea oualelor
- nerespectarea ritmicitatii actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor
vectoare si producatoare de disconfort, in unitatile din sectorul alimentar
- utilizare de materiale in contact cu alimentele fara declaratii de conformitate
- neefectuarea controlului medical periodic de catre personalul angajat in
unitatile alimentare
- angajarea sau mentinerea in unitate a personalului fara certificatul de
instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere si a
fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, in valoare de 800 lei in conformitate
cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 857/2011
privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice
In unitatile de productie preparate din carne :
- neefectuarea monitorizarii calitatii apei potabile utilizate in industria
alimentara conform prevederilor HG nr. 974/2004 (neefectuarea monitorizarii in
laboratoare inregistrate la Ministerul Sanatatii si la parametrii prevazuti in
legislatia mentionata)
- nerespectarea actiunilor de combatere a insectelor si rozatoarelor vectoare si
producatoare de disconfort, in unitatile din sectorul alimentar
- nerespectarea concentratiilor de lucru si a timpilor de contact pentru
produsele biocide utilizate
- neutilizarea echipamentului si a mastii de protectie de catre intreg
personalul
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- angajarea sau mentinerea in unitate a personalului fara certificatul de
instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
- neasigurarea spatiilor separate de pastrare a materiilor prime si a
materialelor in contact cu alimentele
- neasigurarea dotarii si aprovizionarii cu substante pentru dezinfectarea
mainilor
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere si a
fost aplicata 1 sanctiune contraventionala, in valoare de 1000 lei in conformitate
cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.
In unitatile de cofetarie-patiserie:
- neefectuarea monitorizarii calitatii apei potabile utilizate in industria
alimentara conform prevederilor HG nr. 974/2004 (neefectuarea
monitorizarii in laboratoare inregistrate la Ministerul Sanatatii si la
parametrii prevazuti in legislatia mentionata)
- nerespectarea frecventei operatiunilor DDD
- neasigurarea pastrarii produselor biocide in ambalajele originale sau in
ambalaje eticheta conform etichetei originale
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de
remediere.
In unitatile de comercializare en-gros de produse alimentare si nealimentare
( depozite ):
- nerespectarea normelor de igiena privind depozitare a alimentelor,
- neasigurarea spatiului de pastrare a ustensilelor de curatenie
- angajarea sau mentinerea in unitate a personalului fara certificatul de
instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena
- neefectuarea controlului medical periodic de catre personalul angajat
- neinregistrarea triajului epidemiologic al personalului
- nerespectarea frecventei operatiunilor DDD
- utilizarea de produse biocide pentru dezinfectia suprafetelor care nu sunt
destinate industriei alimentare
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere si au
fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3900 lei in conformitate
cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 857/2011
privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.
Unitati de alimentatie publica - restaurante:
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- neefectuarea monitorizarii calitatii apei potabile utilizate in industria
alimentara conform prevederilor HG nr. 974/2004 (neefectuarea
monitorizarii in laboratoare inregistrate la Ministerul Sanatatii si la
parametrii prevazuti in legislatia mentionata)
- neinregistrarii triajului epidemiologic al personalului
- nerespectarea concentratiilor de lucru si a timpilor de contact pentru
produsele biocide utilizate
- neasigurarea pastrarii produselor biocide in ambalajele originale sau in
ambalaje etichetate conform etichetei originale
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere.

Cu consideratie,
DIRECTOR EXECUTIV,
JR. UNGUREANU CRISTINA

P. SEF SERVICIU,
CHIM. GHEORGHE MIOARA
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