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INFORMAR PRIVIND MASURILE DISPUSE IN VEDEREA
SUPRAVEGHERII CONDITIILOR DE DESFACERE A PRODUSELOR ALIMENTARE SI
NEALIMENTARE TRADITIONALE

În cadrul actiunilor de control s-a urmărit verificarea respectării prevederilor următoarelor acte
normative :
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia,
prelucrarea, depozitarea, transportul şi desfacerea produselor alimentare;
- Regulamentul CE nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari;
- Hotărârea de Guvern nr.355/2007 cu modificările ulterioare privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1225/2003 privind certificarea instruirii prin cursuri Noţiuni
fundamentale de igienă a lucrătorilor;
- Hotărârea de Guvern nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru
punerea în aplicare a Regulamentului UE nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie şi plasarea pe
piaţă a produselor biocide;
- Hotărârea de Guvern nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere , inspecţie sanitară şi
monitorizarea calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei
apei potabile;
- Regulamentul CE nr. 1935/2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare.
În cadrul acţiunii au fost verificate un număr de 35 unităţi, din care 12 unităţi de carmangerie şi
producţie produse de panificaţie /patiserie /cofetărie, 13 unităţi de comercializare a produselor alimentare şi
nealimentare specifice, 3 unităţi de depozitare şi 7 unităţi de alimentaţie publică şi au fost constatate
următoarele neconformităţi :

1

❖

Unităţi de producţie produse de panificaţie/patiserie/cofetărie, respectiv carmangerii
-

neasigurarea monitorizarii temperaturii din interiorul spațiilor frigorifice destinate depozitării
produselor alimentare;

-

neîntocmirea planului de monitorizare a calității apei potabile și nerealizarea monitorizarii de
audit și operaționale a acesteia conform prevederilor Legii nr. 458/2002;

-

utilizarea în operațiunile de curățenie a ustensilelor nemarcate în conformitatea cu destinația de
utilizare a acestora;

-

neasigurarea sau asigurarea

în cantități insuficiente a produselor biocide necesare pentru

dezinfecția suprafețelor, echipamentelor, ustensilelor și mâinilor personalului;
-

nerespectarea periodicității controlului medical periodic pentru personalul angajat;

-

neasigurarea grupului sanitar pentru clienți ( nefinalizarea lucrărilor de amenajare);

-

neasigurarea chiuvetei pentru igienizarea mâinilor personalului;

-

neasigurarea dușului pentru personalului angajat;

-

nerespectarea prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1935/2004 privind declarațiilede
conformitate pentru ambalajele destinate să vină în contact cu alimentul.

Pentru neconformităţile constatate au fost stabilite masuri si termene de remediere si au fot aplicate 5
avertismente conform Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
❖

Unităţi de alimentaţie publică

-

neîntocmirea planului de monitorizare a calității apei potabile și nerealizarea monitorizarii de
audit și operaționale a acesteia conform prevederilor Legii nr. 458/2002;

-

depozitarea în condiții necorespunzătoare a alimentelor și neasigurarea depozitării alimentelor
în spațiile frig pe categorii;

-

neasigurarea monitorizării temperaturii din toate spațiile frigorifice utilizate pentru depozitarea
produselor alimentare sau monitorizarea incorectă a acesteia;

-

neasigurarea grupurilor sanitare separate pentru clienți și pentru personal;

-

neasigurarea depozitării corespunzătoare a ustensilelor de curățenie și a marcarii lor conform
destinației de utilizare a acestora;

-

neefectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

conform prevederilor

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014;
-

neasigurarea protecției adecvate a materialelor de ambalat destinate să intre în contact cu
alimentul;

-

neasigurarea produselor biocide pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor, utilajelor,
veselei și a ouălor;
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-

neasigurarea instruirii personalului și certificarii instruirii privind noțiuni fundamentale de
igienă.

Pentru neconformităţile constatate în unităţile de alimentaţie publică verificate au fost stabilite
masuri si termene de remediere si au fost aplicate 3 avertismente conform Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie
2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
❖

Unităţi de comercializare şi depozitare produse alimentare şi nealimentare și depozite
•

neasigurarea instruirii personalului și certificarii instruirii privind noțiuni fundamentale de
igienă.

•

neasigurarea depozitării corespunzătoare a ustensilelor de curățenie și a marcarii lor conform
destinației de utilizare a acestora;

•

nerespectarea prevederilor privind obligația asigurării controlului medical periodic al
personalului angajat;

•

neîntocmirea planului de monitorizare a calității apei potabile și nerealizarea monitorizarii de
audit și operaționale a acesteia conform prevederilor Legii nr. 458/2002;

•

neasigurarea chivetei pentru igiena personalului (nebranșarea acesteia la rețeaua de apă și
canalizare);

•

neasigurarea microclimatului corespunzător pentru spațiul de desfacere a produselor alimentare;

•

neasigurarea depozitării ouălor în spațiu special destinat, separat de alte produse alimentare .

•

neefectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

conform prevederilor

Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014
Pentru neconformităţile constatate au fost stabilite masuri si termene de remediere si a fost aplicat 1
avertisment conform Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Cu stima si consideratie,

DIRECTOR EXECUTIV,
JR. CRISTINA UNGUREANU
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