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Anexa 1 

 

 

Acţiuni premergătoare Sărbătorilor Pascale 2019 

 

 

Acţiuni de supraveghere şi control a modului de producere, depozitare, transport şi comercializare a  produselor 

alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne şi produse din carne, în special carne de miel, lapte şi produse din lapte, ouă 

destinate consumului uman, produse de patiserie cofetărie, peşte şi preparate din peşte, produse de post), pentru prevenirea 

toxiinfecțiilor alimentare 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea acţiunii 

 

Perioada 

 

Locul desfăşurării/modalităţi de 

realizare 

 

1. Întocmirea programului și nominalizarea inspectorilor care vor 

efectua controalele oficiale. 

27 martie 2019 

 

D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud 

2. Informări în vederea conștientizării consumatorilor asupra riscurilor 

pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor în 

spații neaprobate şi fără supraveghere sanitară veterinară. 

28 martie - 27 aprilie 2019 Site-ul D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud 

Mass media 

3. Analiza solicitărilor scrise din partea primăriilor, în vederea 

organizării temporare a unor spații pentru sacrificarea mieilor în 

perioada premergătoare sărbătorilor pascale și aprobarea acestora 

numai în cazul în care este absolut necesar și situația o impune. 

15 aprilie – 18 aprilie 2019 D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud 

4. Întocmirea programului și instruirea personalului care va asigura 

examinarea animalelor înainte şi după tăiere şi expertiza sanitară-

veterinară a carcaselor şi organelor la centrele de sacrificare cu 

activitate temporară (dacă va fi cazul). 

27 martie 2019 

 

D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud 

5. Efectuarea controalelor oficiale conform programului întocmit. 28  martie – 27 aprilie 2019 D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea acţiunii 

 

Perioada 

 

Locul desfăşurării/modalităţi de 

realizare 

 

5.1. Controale oficiale în vederea autorizării/neautorizării centrelor de 

sacrificare temporare. 

15 aprilie – 18 aprilie 2019 Centre de sacrificare temporare 

pentru care se solicită autorizarea. 

5.2. Controlul stǎrii  de sǎnǎtate a animalelor şi admiterea pentru 

sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor 

identificate conform legislaţiei în vigoare, care sunt sǎnǎtoase, 

crescute în gospodǎrii, ferme şi localitǎţi indemne de boli 

transmisibile. Verificarea documentelor care trebuie să însoţească 

animalele (documente de mişcare, certificate sanitar veterinare, 

documente privind lanţul alimentar). 

28  martie –27 aprilie 2019 Abatoare 

Centre de sacrificare temporare 

(dacă va fi cazul) 

5.3. Controale tematice pentru verificarea modului de colectare, 

depozitare, eliminare şi expediere a subproduselor care nu sunt 

destinate consumului uman, rezultate în urma sacrificării mieilor şi 

iezilor.  

28  martie –27 aprilie 2019 Abatoare  

Centre de sacrificare temporare 

5.4. Verificarea respectării temperaturilor pe timpul transportului cărnii, 

inclusiv modul de marcare şi etichetare; verificarea condiţiilor de 

depozitare şi comercializare a cărnii şi produselor din carne, în 

special a cărnii şi produselor din carne de miel. 

28  martie –27 aprilie 2019 Depozite alimentare 

Supermarketuri 

Magazine alimentare 

 

5.5. Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul 

transportului (conform prevederilor Reg. CE nr. 1/2005) şi în 

timpul tăierii, în toate unităţile aprobate pentru tăierea mieilor 

(conform prevederilor Reg. CE nr. 1099/2009), inclusiv verificarea 

modului de completare al formularelor de mişcare. 

28  martie –27 aprilie 2019 Abatoare 

Centre de sacrificare temporare 

 

5.6. Controale tematice pentru verificarea respectării prevederilor legale 

referitoare la comercializarea ouălor de consum. 

28  martie –27 aprilie 2019 Unităţi ambalare ouă 

Depozite alimentare 

Supermarketuri 

Magazine alimentare 

5.7. Controale tematice pentru verificarea respectării legislaţiei în 

vigoare referitoare la transportul, depozitarea şi comercializarea 

peştelui şi produselor din pescuit. 

28  martie –27 aprilie 2019 

 

Depozite alimentare 

Supermarketuri 

Magazine vânzare peşte viu 

5.8. Controale tematice pentru verificarea modului de comercializare a 

produselor alimentare aduse pentru vânzare în pieţe de către 

28  martie –27 aprilie 2019 Bistriţa-Pieţele agroalimentare 

Decebal şi Independenţei  
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea acţiunii 

 

Perioada 

 

Locul desfăşurării/modalităţi de 

realizare 

 

producătorii particulari şi unităţile înregistrate sanitar veterinar: 

lapte şi produse lactate, ouă, miere, peşte, produse de post, etc., 

pentru prevenirea comercializării produselor alimentare 

neconforme, care pot cauza apariţia de toxiinfecţii alimentare. 

 

Beclean- Piaţa agroalimentară 

Năsăud- Hală produse lactate 

Sângeorz-Băi 

Rodna- Piaţa agroalimentară 

Prundu-Bârgăului  

Tureac-Piaţa agroalimentară  

5.9. Controale în unităţile de producere, transport, depozitare şi 

comercializare a produselor de origine animală şi non-animală, 

autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor din judeţ. 

 

 

28  martie –27 aprilie 2019 Unităţi de abatorizare 

Unităţi de procesare lapte/carne 

Depozite alimentare 

Unităţi de morărit şi panificaţie 

Laboratoare de cofetărie patiserie 

Supermarketuri 

Magazine alimentare 

Unităţi de alimentaţie publică 

6. Acțiuni comune de control, înclusiv conform Programului de  

măsuri pentru combatere PPA la mistreţ, aprobat prin  Hotărârea 

CLCB nr. 1/2019 

28  martie –27 aprilie 2019 Localități pe raza cărora au 

funcționat târguri autorizate de 

animale 

Trafic 

6.1. Controale în scopul prevenirii activităților de comercializare ilegală 

a animalelor vii și a produselor alimentare de origine animală. 

28  martie –27 aprilie 2019 Trafic 

6.2. Controale pentru verificarea mijloacelor de transport a animalelor 

vii şi a produselor de origine animală/nonanimală cu privire la 

asigurarea condiţiilor de bunăstare animală, respectarea condiţiilor 

de igienă în timpul transportului, respectarea lanţului frig şi 

existenţa documentelor însoţitoare.  

28  martie –27 aprilie 2019 Trafic 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Dr. BOGOLIN IOAN 
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Anexa 2 

 

MASURILE DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL PRIVIND 
PRODUCEREA, DEPOZITAREA, TRANSPORTUL  SI 

COMERCIALIZAREA  PRODUSELOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR 
PASCALE 

 
 

În luna aprilie se vor desfasura acţiuni de verificare a respectării prevederilor 
legale din domeniul protectiei consumatorilor la comercializarea produselor alimentare 
specifice sărbătorilor pascale (carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată 
şi produse din cacao, tablete şi figurine pe bază de cacao şi grasimi vegetale, 
produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri ...), vin. 

 
A. Calitatea produselor alimentare comercializate 

 
1. Carne preambalată şi produse din carne existente la comercializare : 
- starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); 
- încadrarea în cantitatea netă declarată de producător; 
- încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de 

consum stabilite de producător; 
- încadrarea produselor în parametrii de calitate prevăzuţi şi/sau declaraţi de 

producători, urmare verificări directe;  
- respectarea prevederilor art.3 din Ordinul nr.183/2016 privind informarea 

consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare 
congelate  
 

 
2. Ouă de consum  
- se va urmări respectarea standardele de comercializare aplicabile ouălor: 
 
- caracteristicile de calitate ale ouălor; 
- comercializarea în locuri autorizate; 
- etichetarea prin marcarea pe coaja cu codul producatorului;  
- conditii de vanzare a oualor în vrac și preambalate. 
 

3. Vopsea de ouă: 
- starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); 
- încadrarea în cantitatea netă declarată de producător; 



- încadrarea produselor în data durabilităţii minimale stabilită de producător; 
- încadrarea coloranţilor în lista celor admişi conform Regulamentului (CE) 

nr.1333/2008; 
 

4. Produse de patiserie (cozonac, pască etc.) 
 

5. Ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale 
(tablete, figurine etc) 
 

- caracteristicile organoleptice prin verificarea directa (prezenta semnelor 
organoleptice de alterare, modificari ale aspectului, culorii, consistentei, gustului, 
mirosului, prezenta corpurilor străine); 

- starea ambalajelor (integritate, etanseitate); 
- încadrarea în cantitatea netă; 
- încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de 

consum stabilite de producător; 

 
6. Vin  
- starea ambalajelor (integritate, etanşeitate); 
- încadrarea în volumul net declarat de producător; 
- etichetarea vinurilor 
Comercializarea vinurilor în vrac – a se vedea prevederile Ordinului nr. 224 din 7 aprilie 
2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu 
amănuntul a vinului de masă în vrac, cât şi ale Ordinului nr.80/2010 pentru aprobarea 
Normelor privind recepţia, sistemul de evidenţă, controlul conformităţii, prezentarea şi 
etichetarea în vederea comercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, 
provenite din import sau comerţul intracomunitar, în vederea asigurării trasabilităţii 
acestora; 

 
B. Condiţii la depozitare, comercializare 
 

- amenajarea unităţilor şi dotarea cu vitrine frigorifice şi/sau depozite ( în cazul 
produselor pentru care producătorul a impus condiţii speciale de 
depozitare/expunere); se va verifica funcţionarea agregatelor frigorifice şi modul 
de urmărire a temperaturilor;  

- condiţiile de păstrare şi expunere la comercializare cu respectarea temperaturilor 
impuse de producători, depistarea cazurilor de supraaglomerare a spaţiilor 
frigorifice etc.; 

 
C. Modul de indicare a preţurilor 
 

- concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele din gestiunea stocurilor, care se 
marchează pe bonurile de casă; 

- indicarea concomitentă, într-o formă neechivocă, uşor de citit, în cazul 
produselor alimentare preambalate, a preţului de vânzare si a preţului pe 
unitatea de măsură;   

 

D. Legalitatea 
 



- Existenţa registrului unic de control; 
- Existenţa documentelor de provenientă; 
- Comercializarea în locuri autorizate; 
- Afişarea la loc vizibil a plachetei cu TELEFONUL CONSUMATORILOR, 

conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANPC nr.72/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 

 

Comisar Superior / CJPC BN 

Adrian BOTA 

 



Anexa 3 

 
 
 

Informare privind măsurile de supraveghere și control privind 
producerea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor  

precum și asigurarea serviciilor de sănătate în perioada 
sărbatorilor pascale 

 
 
In perioada sărbatorilor pascale, pentru eliminarea factorilor de risc asupra sănătății 

populației, Serviciul Control în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publice va intreprinde 
urmatoarele acțiuni, în conformitate cu atribuțiile legale: 

- Controlul condițiilor igienico-sanitare din unitățile care comercializează produse 
specifice sărbătorilor pascale; 

- Controlul personalului din unitățile care comercializeaza produse specifice 
sărbătorilor pascale, privind efectuarea examinarilor medicale periodice precum și 
efectuarea cursurilor privind noţiunile fundamentale de igienă; 

- Monitorizarea surselor de apă folosite de către unitățile producătoare de alimente 
specifice sărbătorilor pascale. 

 
Inspectorii din Serviciul Control în Sănătate Publică vor participa, în măsura în care vor fi 

solicitați, la acțiuni comune de control alături de colegii de la Direcția Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. 

 
Asistența medicală de urgența, este asigurata de către serviciile de urgența 

prespitalicesti (Serviciul Județean de Ambulanța și serviciul SMURD) și spitalicești (structurile 
de primire urgente ale spitalelor), precum si de catre cele trei centre de permanenta ale 
medicilor de familie de la Nasaud, Teaca si Josenii Bargaului.. 

 
Intrucat va creste adresabilitatea pacientilor, in principal pentru afectiuni digestive, 

structurile de primire urgente ale spitalelor vor fi aprovizionate cu medicamente si materiale 
sanitare, astfel incat sa faca fata afluxului crescut de pacienti din aceasta perioada.  
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
DR.ANCA ANDRITOIU 


