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INFORMARE 

 

privind  măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de 

desfacere a produselor alimentare tradiţionale în perioada 

premergătoare, în timpul cât și după Sărbătorile Pascale la nivelul 

judeţului Buzău 

 

 

 

         În condiţiile în care industria alimentară a devenit un proces din 

ce în ce mai complex, consumatorii trebuie să beneficieze de o gamă 

largă de produse alimentare care să fie sigure şi de bună calitate. 

 

        D.A.J.-BUZĂU.în perioada cât și după Sărbătorile Pascale : 

 

       - verifică legalitatea utilizării atestatelor și a logo-ului de produs 

tradițional la producătorii de produse tradiționale, conform 

Ord.MADR 112/2020;  

        - colaborează cu celelalte autorități competente DRAF/CRPC în 

domeniul siguranței alimentare pentru efectuarea controalelor în 

conformitate cu tematicile clar stabilite; 

        - în întâmpinarea supravegherii condițiilor de desfacere a 

produselor alimentare, Serviciul de Inspecții a acordat și va acorda în 

continuare prioritate soluționării reclamațiilor și sesizărilor în unități 

de procesare, comercializare și alimentație publică. 

    - verifică respectarea regimului de marcare, ambalare, clasificare 

și comercializare al ouălelor, conform HG nr.415/2004, Ord. MADR 

nr. 461/2004 și a Regulamentului CE nr.589/2008; 

         - verifică ca modul de etichetare a loturilor de legume și fructe 

expuse spre comercializare să fie corect, respectiv să fie precizată 

  



denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului 

și prețul de vânzare așa cum prevede art.14 alin 3 din Legea 145/2014; 

-  verifică menținerea condițiilor de autorizare a spațiilor de 

comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, conform 

Ord. MADR nr.146/2017; 

     - în conformitate cu HG 148/2022 privind acordarea ajutorului de 

minimis-Programul Tomate-, au fost efectuate până în prezent 525 

controale la beneficiari: până în prezent unul din beneficiari livrează pe 

piață iar la 3 s-au constatat neconformități în sensul că nu au respectat 

legislația în vigoare. 

 

        În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii neprevăzute datorate 

procesării, depozitării, transportului şi valorificării produselor 

alimentare, în perioada cât și după Sărbătorile Pascale, sfătuim 

consumatorii astfel: 

- Informaţi-vă, înainte de a cumpăra un produs. Citiţi cu atenţie 

elementele obligatorii înscrise pe etichete, respectiv denumirea 

sub care se vinde produsul, numele şi adresa producătorului sau 

ale distribuitorului, cantitatea netă, lista ingredientelor, termenul 

de valabilitate, condiţiile de depozitare. 

- În ceea ce priveşte produsele alimentare proaspete care prin 

natura lor prezintă un grad ridicat de perisabilitate, din punct de 

vedere microbiologic, termenul de valabilitate se scrie astfel:-

expiră la data.....-cu menţionarea zilei şi a lunii:după această dată 

produsul nu mai poate fi consumat, poate prezenta un posibil 

pericol pentru consumator şi trebuie retras de la vânzare. 

- Nu vă lăsaţi influienţaţi de reclamă şi de ambalaj, deoarece 

reclama poate fi adevărată, dar şi înşelătoare, şi nu întotdeauna 

cele mai atrăgătoare produse sunt şi cele mai bune. 

- Nu cumpăraţi produse alimentare perisabile:carne, peşte, 

unt,lapte,etc. expuse la vânzare în locuri şi condiţii 

necorespunzătoare pentru că riscaţi să achiziţionaţi produse 

alterate. 

- Alegeţi agentul economic de la care veţi cumpăra bazându-vă pe 

informaţiile referitoare la calitatea acestora şi la modul de 

desfacere practicat de comerciant. 

- Pentru siguranţa d-voastră este de preferat să vă faceţi 

cumpărăturile în magazine care îndeplinesc condiţiile cerute de 

un comerţ civilizat. 



- Verificaţi integritatea ambalajelor produselor alimentare:acestea 

reprezintă garanţia unei bune conservări a produselor. 

- În ceea ce priveşte consumul vinului, evitaţi vinul tulbure cu 

impurităţi în conţinut, cu depunere.Nu cumpăraţi vinurile 

comercializate în locuri neautorizate, întrucât este posibil să 

cumpăraţi vinuri falsificate.Verificaţi eticheta de pe ambalajul de 

desfacere care trebuie să cuprindă: categoria de calitate a 

vinului,indicaţia geografică recunoscută pentru vinurile de 

calitate superioară, denumirea soiului sau a soiurilor pentru 

vinurile cu denumire de origine, tipul vinului, tăria alcoolică, 

volumul nominal, denumirea şi adresa unităţii unde s-a făcut 

îmbutelierea, data ambalării şi numărul lotului. În cazul vinurilor 

cu denumire de origine este obligatorie ambalarea în butelii de 

sticlă închise cu dopuri de plută sau prin închidere filetată 

asigurată. 

- Consumul de ouă este recomandat a se face decât din unităţi care 

asigură condiţii de temperatură necesare menţinerii în bună stare 

a acestora. 

- Pentru consumatorii de ciuperci recoltate din flora spontană 

atragem atenţia că nu toate persoanele sunt bune cunoscătoare ale 

speciilor comestibile. 
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