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Având în vedere adresa
privind rezultatele controalelor 
produselor alimentare efectuate 
atribuţii de inspecţii în perioada premergătoare

 
Directia pentru Agricultura

conformitate pe filiera legumelor
vinificatie. Prin prisma atributiilor
iarnă, inspectorii Directiei pentru
principal asupra modului in care 
de valabilitate la produsele alimentare

 
 
Controale efectuate de

Valorificarea Legumelor şi Fructelor
In perioada raportată,in

controlaţi un număr de 16 de agenţi
Actiunile au vizat:  
-controale în depozitele

comercializare sub aspectul modului
fructelor proaspete;  

-existenta documentelor
comercializări în stare proaspătă;

-etichetarea corecta a loturilor
denumirii produsului, localitatea
prevederilor Legii nr.145/2014. 

 Nereguli constatate pe linia
-depozitarea produselor

destinate comercializării; 

AGRICULTURA JUDETEANA BUZĂU 

Către, 
Instituţia prefectului – judeţul Buzău 

 
 
 

adresa dumneavoastră nr. 731/20.01.2021 vă transmitem
 efectuate în unităţile de comercializare, producţie,

 de către personalul Direcţiei pentru Agricultură
premergătoare cât şi în timpul sărbătorilor de iarnă:

Agricultura Judeteana este responsabila cu efectuarea
legumelor si fructelor proaspete,industriei alimentare

atributiilor de serviciu, in perioada premergatoarea si in
pentru Agriculura Judeteana au luat masuri suplimentare,

 sunt produse,depozitate, marcate,valorificate, precum
alimentare destinate consumului uman. 

de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic
ructelor 
in domeniul comercializarii legumelor si fructelor

agenţi economici de pe raza judeţului Buzău.  

depozitele angro şi reţelele comeciale privind respectarea
modului de sortare, ambalare, etichetare şi depozitare

documentelor care să ateste provenienţa legumelor şi
proaspătă; 

loturilor de legume si fructe expuse spre comercializare
localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul

linia conformităţii: 
produselor neconforme ( depreciate calitativ) în aceleaşi

 

Buzău, 25.01.2021 
Nr.  401    

transmitem alăturat raportul 
producţie, depozitare a 

Agricultură Judeţeană Buzău cu 
iarnă: 

efectuarea controalelor de 
alimentare si produselor de 

in timpul sarbătorilor de 
suplimentare, concentrate in 

precum si a termenelor 

ehnic în Producerea şi 

fructelor proaspete  au fost 

respectarea standardelor de 
depozitare a legumelor şi 

şi fructelor destinate 

comercializare cu precizarea 
preţul de vânzare conform 

eaşi spaţii cu produsele 



-neconcordanţă între datele
la raft; 

 -etichetarea incompletă
Măsuri aplicate în caz de
- 3 avertismente; 
- remediarea în timpul
- retragerea şi distrugerea

 
Controale efectuate de

In vederea verificarii respectarii
a altor produse pe baza de vin, echipa
econimici. 

 Rezultatele controalelor: 
Comerciantii de vinuri vrac
In magazinele autorizate

vitivinicole vrac vizate de catre 
termen, fiind vizate 9 autorizaţii de

Producătorii respectă prevederile
produse vitivinocole aflate în reţeaua

Nu s-au constatat neconformităţi,
 

Controale in domeniul
In baza tematicii de control,in

efectuat controale de verificare la
724/2013, privind atestarea produselor
alimentare obţinute conform reţetelor

În urma verificărilor  nu s
 

 

datele înscrise pe documentele de însoţire şi cele înscrise

incompletă la agenţii economici ( depozite en-gross) şi comerci
de neconformitate: 

timpul controlului a deficienţelor în ceea ce priveşte etichetarea
distrugerea produselor depreciate calitativ, neconformare.

de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol
respectarii prevederilor legale privind comercializarea

echipa de inspectori ai ISCTV Buzau,  a efectuat

 
vrac controlati respecta prevederile privind comercializarea

autorizate verificate au fost gasite documente de transport
 inspectorii ISCTV si registre de evidenta cu da
de de comercializare a vinului vrac.  

prevederile legale privind etichetarea şi ambalarea
reţeaua de comercializare.  

neconformităţi, nu s-au aplicat sancţiuni. 

domeniul industrie alimentare 
control,in perioada premergatoare şi în timpul sarbatorilor

la un numar de 5 operatori economici din judetul
produselor traditionale şi O.M. 394/2014 privind
reţetelor consecrate româneşti.  

s-au constatat neconformitati, nu s-au aplicat sancţiuni.

Director executiv, 
Dr.ing.Florea Cosmin Nicolae 

 

înscrise pe etichetele de 

comercianţii en-detail . 

etichetarea incompletă; 
neconformare. 

Vitivinicol  
comercializarea vinurilor precum si 

t controale la 12 agenti 

comercializarea vinurilor.  
transport pentru produse 
date inscrise corect si in 

ambalarea vinurilor şi a altor 

sarbatorilor de iarnă, s-au 
judetul Buzau în baza OM 

privind atestarea produselor 

sancţiuni. 

 


