
 

 

Direcția pentru  Agricultură Județeană Buzău 
Str. Victoriei nr. 1 Buzău 

Tel/fax: 0238 412807 / 0238 412211 

Email: dadrbuzau@gmail.com 

 

Nr. 19587/09.12.2022 
Catre: Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău 
 
Referitor : adresa nr.16400/05.12.2022, privind măsurile dispuse în vederea supravegherii 
condiţiilor de desfacere a produselor alimentare tradiţionale în perioada premergătoare şi în 
timpul Sărbătorilor de iarnă 
 

Direcţia Agricolă Buzău a stabilit ca plan de măsuri privind buna desfăşurare a activităţii 
de producere şi comercializare de produse alimentare, acţiuni care constau în:  

- verificarea respectării normelor tehnice de realizare a produselor rezultate prin 
procesarea produselor agricole, respectiv norme privind conformitatea, calitatea, 
trasabilitatea, evidenţa şi conformitatea cu  standardele naţionale şi ale UE.. 

- verificarea legalităţii utilizării atestatului şi a logoului de produs tradiţional, a 
condiţiilor care au stat la baza obţinerii atestatului, conform Ordinului MADR nr.112/2020 
privind modificarea şi completarea Ordinului MADR nr.724/2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale. 

- verificarea legalităţii utilizării atestatului şi a logoului reţetei consacrate româneşti, a 
condiţiilor care au stat la baza obţinerii atestatului, conform Ordinului MADR nr. 394/2014 
privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti. 

- verificarea respectării regimului de marcare, clasificare, ambalare şi comercializare a 
ouălor, conform  prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 589/2008 şi 1234/2007, privind 
standardele de comercializare aplicabile ouălor, a Ordinului MADR nr. 461/2004 şi a HG nr. 
415/2004, privind regimul de comercializare a ouălor. 

- verificarea documentelor privind provenienţa şi afisajului obligatoriu, la 
comercializarea pâinii şi a produselor de panificaţie, conform OUG 12/2006; 

- verificarea  respectării prevederilor  HG  nr. 1904/2006  privind iodarea universală a 
sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de 
către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie. 

- verificarea  conformităţii cu standardele de comercializare a legumelor şi fructelor 
proaspete pe întreaga filieră de produs, conform Regulamentului UE 543/2011, Legea 
312/2003R privind producerea şi valorificarea legumelor şi Legea nr.348/2003R a pomiculturii.  

În urma verificărilor se va întocmi “Proces verbal de control şi sancţionare a 
contravenţiei” care va cuprinde aspectele rezultate în urma controalelor efectuate, măsurile 
luate şi propunerile privind îmbunătăţirea activităţii, precum şi termenele de remediere a 
deficienţelor constatate. 

 
 
                    Director executiv D.A.J. Buzău, 
                    Dr.ing. Nicolae Cosmin Florea 
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