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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BUZĂU 

 Având în vedere adresa nr. 16400/05.12.2022 înregistrată la D.S.V.S.A. Buzău sub nr. 
25752/06.12.2022 vă transmitem măsurile dispuse în vederea supravegherii condițiilor de 
desfacere a produselor alimentare în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor de 
Iarnă: 

- A fost stabilit graficul cu persoanele din cadrul D.S.V.S.A. Buzău care vor asigura 
permanența la telefon în zilele de Sâmbătă, Duminică și zilele libere din perioada 
29.11 – 30.12.2022; 

- La nivelul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Oficiale Buzău (Piața Crâng, Piața Centrală) și Râmnicu Sărat (Piața Centrală) s-a 
întocmit graficul de permanență în zilele de Sâmbătă, Duminică și zilele libere din 
perioada 29.11 – 30.12.2022. Precizăm că este obligatoriu efectuarea examenului de 
trichineloscopie la carnea de porc. Examenul de trichineloscopie se poate realiza în 
municipiul Buzău la sediul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Oficiale din Piața Centrală (str. Independenței, nr. 11) și din Piața Crâng 
iar în Râminicu Sărat la sediul C.S.V.S.A.O. din str. Piața Halelor, bl. 1B. De asemenea, 
în județul Buzău, examenul de trichineloscopie se poate efectua la sediul 
Circumscripțiilor Sanitare Veterinare de Asistență prin medicii veterinari de liberă 
practică împuterniciți; 

- S-au emis și postat pe site-ul oficial al D.S.V.S.A. Buzău comunicate de presă cu 
recomandările D.S.V.S.A. Buzău pentru perioada sărbătorilor de iarnă și graficele de 
permanență; 

- Medicii veterinari care vor efectua examenele de trichineloscopie au fost reinstruiți la 
sediul D.S.V.S.A. Buzău; 

- A fost dispusă intensificarea controalelor oficiale la nivelul abatoarelor de ungulate (1 
porcine, 1 ovine, 4 bovine/ovine și 1 centru sacrificare bovine/ovine), unități de 
procesare carne, depozite frigorifice, carmangerii, măcelării, magazine alimentare, 
unități de alimentație publică etc. pentru prevenirea apariției toxiinfecțiilor 
alimentare precum și pentru răspândirea Pestei Porcine Africane în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2022 – 2023; 

- S-au distribuit către medicii veterinari oficiali tematicile de control în baza cărora se 
vor face verificări ale condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, 
transportate și valorificate carnea de porc și alte produse de origine animală și 
nonanimală destinate consumului uman precum și măsurile care trebuie aplicate în caz 
de neconformități. 
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