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Nr. 998/18.04.2022 
 

 

Către, 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
 

INFORMARE 
 

Plan de măsuri privind supavegherea conditiilor de desfacere a produselor 

alimentare și nealimentare, traditionale în perioada premergătoare                                        

cât și în timpul Sărbătorilor Pascale 

 

În conformitate cu programul tematic național de control aferent anului 2022 emis de 

Autoritatea Naționalǎ pentru Protecția Consumatorilor, atat în perioada premergătoare cât și în 

timpul Sărbătorilor Pascale Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău va 

desfasura acțiuni de control verificarea calităţii produselor specific sărbătorilor pascale, modul de 

respectare a prevederilor legale referitoare la informarea consumatorilor, precum şi respectarea 

normelor de transport, depozitare şi comercializare aacestora. 

Pentru transpunerea în practică a strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău va urmări:  

- depistarea şi dupa caz, retragerea de pe piată sau de la consumatori a produselor alimentare 

care prezintă risc asupra sănătăţii consumatorilor;  

- verificarea conformităţii produselor cu cerinţele declarate sau impuse prin reglementări 

legale;  

- verificarea respectării legislaţiei privind informarea corectă, completă şi precisă 

aconsumatorilor prin etichetarea produselor, astfel incât aceştia să aibă posibilitatea de a face 

oalegere raţională, în conformitate cu interesele lor;  

- informarea şi consilierea consumatorilor asupra drepturilor pe care le au şi asupra 

aspectelor constatate în timpul acţiunilor de control, precum şi a operatorilor economici asupra 

prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor 
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În perioada premergătoare sărbătorilor Pascale, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Buzău va desfăşura activităţi conform programului de activitate stabilit de 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, astfel:  

- acţiuni de control privind respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei 

consumatorilor, conformitatea, modul de etichetare, prezentare, publicitate şi comercializare 

apeştelui şi conservelor de peşte;  

- acţiuni de control privind respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei 

consumatorilor, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a produselor 

alimentare specifice sărbătorilor Pascale: carne preambalată, ciocolată şi produse de cacao, vopsea 

ouă, ouă, vin, etc. 

Controalele se vor desfăşura în reţeaua de comercializare şi distribuţie respectiv magazine si 

depozite engros  şi va cuprinde operatorii economici atât din  mediul urban cât şi din mediul rural. 

 

 

                         Comisar Şef Adjunct  

           Dinulescu Nicușor 
 

             

     

 
 
 
 
 


