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INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BUZĂU 

 

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 225/18.07.2022 privind convocarea în ședință 

ordinară al Colegiului Prefectural al județului Buzău vă transmitem măsurile dispuse în vederea 

supravegherii condițiilor de desfacere a produselor alimentare în perioada premergătoare și în 

timpul Sărbătorilor Pascale 2022 întreprinse de D.S.V.S.A. Buzău:    

- Au fost întocmite grafice de serviciu pentru perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 cu persoanele 

responsabile și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza aspecte privind 

nerespectarea normelor sanitare veterinare ce au fost afișate la sediul Circumscripțiilor 

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale și pe site-ul 

http://buzau.dsvsa.ro/; 

- La nivelul D.S.V.S.A. Buzău permanența în zilele libere a fost asigurată telefonic, la un număr 

unic postat pe site-ul oficial; 

- A fost postată pe site-ul oficial al D.S.V.S.A. Buzău o informare de presă cu privire la 

intensificarea controalelor, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, pentru verificarea 

cerințelor sanitare veterinare ale alimentelor de origine animală care vor fi comercializate; 

- Au fost informate Instituția Prefectului Județul Buzău și Consiliul Județean Buzău despre 

cerințele sanitare veterinare care trebuie respectate în perioada premergătoare Sărbătorilor 

Pascale 2022; 

 Rezultatele controalelor oficiale realizate în perioada 28.03 – 21.04.2022 sunt 

următoarele: 

- Au fost controlate un număr de 232 unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar (11 

carmangerii, 20 măcelării, 55 unități de alimentație publică, 1 unitate tranșare, 98 

magazine alimentare, 2 depozite alimentare, 5 pescării, 17 supermarketuri, 13 

laboratoare patiserie-cofetărie, 2 centre prelucrare lapte independente, 5 abatoare 

ungulate, 1 hală lactate, 2 piețe agroalimentare) 

- Au fost realizate 25 controale în trafic în echipe mixte cu reprezentanți ai I.P.J. Buzău.  

- Principalele neconformități au fost reprezentate de neefectuare acțiunilor DDD, 

manipulare necorespunzătoare, lipsă fișă aptitudini, depozitare necorespunzătoare, 
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nerespectarea programului de autocontrol, manipularea necorespunzătoare a 

produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare 

- Au fost aplicate un număr de 57 sancțiuni contravenționale din care 38 avertismente și 

19 amenzi în valoare de 49200 lei 

- Nu au fost reținute oficial/confiscate produse alimentare 

- Nu au fost emise Ordonanțe de suspendare/interzicere a activității. 

- În perioada 28.03 – 20.04.2022 pe raza județului Buzău au fost sacrificați în abatoarele 

autorizate sanitar veterinar un număr de 17544 ovine din care 17162 miei, 2 iezi, 27 

tineret caprin, 219 tineret ovin, 134 ovine adulte. În județul Buzău nu a fost aprobat 

nici un spațiu temporar pentru sacrificarea mieilor. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Dr. DRAGNEA ADONIS LAURENȚIU 

 

Șef S.C.O.S.A. 

Dr. Jipa Paul 
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