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CĂTRE 

INSTITU

  
 
Având în vedere prevederile Ordinul
instrucțiunile primite de la Autoritatea 
Alimentelor referitoare la intensificarea controalelor oficiale 
pentru prevenireaapariției toxiinfec
Pestei PorcineAfricane (PPA) în perioada S
jos rezultatul controalelor efectuate în perioada 

- În această perioadă au fost verificate un număr de 
unități abatorizare, 3 unități procesare carne, 1 unitate procesare lapte,
alimentare frigorifice, 
alimentare, 5 depozite alimentare, 13 unită
agroturistică, 29 măcelării, 15 carmangerii, 4 pie
în această perioadă, au fost 
reprezentanți ai I.P.J. Buzău

- Cu ocazia acestor controale au fost constatate 
 Deficiențe de depozitare, manipulare a produselor alimentare
 Etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare
 Nu se monitorizează zilnic temperatura din spa
 Lipsă documente control medical periodic pentru personalul lucrător
 Neefectuarea lucr

- Nu au fost emise Ordonan
- Au fost aplicate un număr de 

valoare totală de 47600lei 
- Au fost reținute oficial 20,2 kg 

elementelor de identificare, întreaga cantitate de produse re
incinerare 

- Au fost recoltate 2 probe de carne pas
determinare Salmonella spp

 

Șef S.C.O.S.A., 

Dr. Jipa Paul 

 

ȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

Pagina 1 din 1 
Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău 

0238725001, 0238725002,Fax: 0238725003  

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BUZĂU 

Ordinului Prefectului Județului Buzău nr. 908/10.
a Autoritatea Națională Sanitară Veterinarăși pentru Siguranța 
ntensificarea controalelor oficiale și măsuri care trebuie dispuse 

iei toxiinfecțiilor alimentare, precum și pentru prevenirea r
n perioada Sărbătorilor de iarnă 2020 – 2021,vă transmitem mai 

jos rezultatul controalelor efectuate în perioada 04.12.2020 – 12.01.2021  în jude
În această perioadă au fost verificate un număr de 172 unități, după cum urmează: 

ți abatorizare, 3 unități procesare carne, 1 unitate procesare lapte,
 9 laboratoare patiserie, 7 supermarketuri, 79 magazine 

5 depozite alimentare, 13 unități alimentație publică
, 29 măcelării, 15 carmangerii, 4 piețe agroalimentare. De asemenea, tot 

în această perioadă, au fost verificate, în trafic, 103 mijloace transport, 
ți ai I.P.J. Buzău 

Cu ocazia acestor controale au fost constatate unele neconformități: 
țe de depozitare, manipulare a produselor alimentare 

Etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare 
Nu se monitorizează zilnic temperatura din spațiile frigorifice 
Lipsă documente control medical periodic pentru personalul lucrător
Neefectuarea lucrărilor DDD 

u au fost emise Ordonanțe de suspendare/interzicere a activității 
Au fost aplicate un număr de 62 sancțiuni contravenționale din care 

lei și 44 avertismente. 
ținute oficial 20,2 kg carne proaspătă de porc și pasăre 

elementelor de identificare, întreaga cantitate de produse reținute fiind dirijată către 

Au fost recoltate 2 probe de carne pasăre provenită din comerț intracomunitar pentru 
Salmonella spp, cu rezultate corespunzătoare. 

 
 
 

Director Executiv, 
Dr. Dragnea Adonis 

țului Buzău nr. 908/10.12.2020 dar și 
și pentru Siguranța 

suri care trebuie dispuse 
pentru prevenirea răspândirii 

vă transmitem mai 
în județul Buzău: 

ți, după cum urmează: 3 
ți abatorizare, 3 unități procesare carne, 1 unitate procesare lapte, 3 depozite 

9 laboratoare patiserie, 7 supermarketuri, 79 magazine 
ți alimentație publică, 1 pensiune 

. De asemenea, tot 
, 103 mijloace transport, împreună cu 

Lipsă documente control medical periodic pentru personalul lucrător 

țiuni contravenționale din care 18 amenzi în 

și pasăre din cauza lipsei 
ținute fiind dirijată către 

intracomunitar pentru 


