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Nr.1807   din  16.07.2018 

 
 
 

Către, 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI OLT 
 
 
 
 Urmare a adresei  Institutiei Prefectului – Judetul Olt nr. 25755/Nesecret din 
11.07.2018,inregistrata la DSVSA Olt sub numarul 12224/12.07.2018   referitor la : Actiuni 
de verificare a magazinelor alimentare,agentilor economici care comercializeaza alimente 
in incinta statiilor de distributie a carburantilor,restaurantelor,fast-food,cantine,.ensiuni 
turistice,taberelor de co.ii,.recum si altor unitati de alimentatie .ublica,in care se 
.re.ara,se servesc si se comercializeaza alimente,in vederea identificarii si eliminarii din 
consumul uman a .roduselor alimentare care re.rezinta risc .entru sanatatea .o.ulatiei in 
sezonul estival 2018 ,,   va comunicam: 
 
 

Actiunile de verificare a magazinelor alimentare, agentilor economici care 
comercializeaza alimente in incinta statiilor de distributie a carburantilor, 

restaurantelor, fast-food, cantine, pensiuni turistice, taberelor de copii, precum si 
altor unitati de alimentatie publica,in care se prepara,se servesc si se 

comercializeaza alimente, in vederea identificarii si eliminarii din consumul uman a 
produselor alimentare care reprezinta risc pentru sanatatea populatiei in sezonul 

estival 2018  
 

 
 

             În sezonul cald creşte riscul alterării alimentelor şi implicit al apariţiei de 
toxiinfecţii alimentare şi de aceea este bine ca cetăţenii să respecte câteva măsuri 
simple, dar foarte eficiente: 
           • Să cum.ere .roduse alimentare numai din locuri sau s.aţii înregistrate sanitar 
veterinar .entru că le oferă garanţia unor .roduse sigure, care sunt controlate sanitar 
veterinar şi .entru siguranţa alimentelor şi care sunt de.ozitate în condiţii cores.unzătoare 
de tem.eratură. 
          • Odată cum.ărate, .rodusele trebuie să fie ţinute o .erioadă cât mai scurtă la 
tem.eratura camerei. 
          • Alimentele care urmează a fi de.ozitate în frigider, să fie ambalate se.arat şi 
menţinute în decursul .erioadei de valabilitate, la tem.eraturile şi .entru .erioda indicate 
.e ambalaj. Alimentele gătite trebuie .ăstrate în reci.iente aco.erite. 
            • Produsele care au fost decongelate nu se recongelează .entru fi .re.arate sau 
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consumate ulterior. 
           • Înde.ărtaţi alimentele alterate, sunt o sursă de contaminare .entru celelalte 
alimente. 
          • S.ălaţi bine fructele şi legumele înainte de a le de.ozita în frigider şi înainte de a le 
consuma. 

 
DSVSA OLT a elaborat si implementat : 

 
Planul de masuri pentru perioada caniculara-2018, 

care cu.rinde urmatoarele : 
 
           Identificarea  zonelor de risc e.idemiologic şi catagrafierea la zi a unităţilor de .rofil 
alimentar. 
              Efectuarea  de controale de către echi.e de s.ecialişti, care vor asigura 
su.ravegherea .ermanentă a zonelor turistice, în baza unor tematici şi .rograme de lucru . 
               Organizarea  sistemului ra.id de alertă şi asigurarea unui dis.ecerat de intervenţii 
şi sistem de comunicaţii (telefon mobil şi fix), mediatizarea numărului de telefon .entru 
înregistrarea sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor. 
     Colaborarea  cu celelalte autorităţi abilitate şi efectuarea unor acţiuni comune de 
control în teritoriu. 
          Actiuni  de verificare a magazinelor alimentare, agenţilor economici care 
comercializează alimente în incinta staţiilor de distribuţie a carburanţilor, restaurantelor, 
fast-food-urilor, cantinelor, .ensiunilor turistice, taberelor de co.ii, .recum şi altor unităţi de 
alimentaţie .ublică, în care se .re.ară, se servesc şi se comercializează alimente , in 
vederea identificarii si eliminarii din consumul uman a .roduselor alimentare care 
re.rezinta un risc .entru sanatatea .ublica. 
            Verificarea res.ectării .revederilor art. 1(1) din Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 
46/2010, res.ectiv dacă .ersonele fizice şi juridice care .un la dis.oziţia consumatorilor 
.roduse şi servicii care se su.un controlului sanitar veterinar şi .entru siguranţa 
alimentelor, .rivind obligativitatea afişării la loc vizibil, res.ectiv la intrarea şi ieşirea din 
unitate, .recum şi lângă casele de marcat în s.aţiul de comercializare sau, du.ă caz, de 
.restare a serviciilor a anunţului cu numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 (linia 
telefonică cu a.elare gratuită, în vederea formulării de sesizări/reclamaţii în domeniul 
siguranţei alimentelor, .recum şi de sesizări cu .rivire la fa.tele de coru.ţie din domeniul 
sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor). 
           Monitorizarea  .ermanenta a tuturor cazurilor si situatiilor in care .ot a.area focare 
de toxiinfectii datorate consumului de alimente. 
 

In actiunile de verificare s-au  urmărit si se vor urmari  în special 
următoarele aspecte: 

 
        -existenţa du.ă caz a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară şi 

.entru siguranţa alimentelor în conformitate cu .revederile Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 
57/2010, res.ectiv  Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008, cu modificările şi 
com.letările ulterioare; 
         -. utilizarea ustensilelor de lucru care .ot fi uşor curăţate şi igienizate (blaturi de .lastic, 
cuţite de inox, tăvi de inox, etc); 
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     - existenţa sursei de a.ă .otabilă, care să fie utilizată atât la .rocesarea alimentelor cât 
şi la menţinerea stării de igienă; 

     - existenţa echi.amentelor de .rotecţie sanitară a .ersonalului care mani.ulează şi 
.rocesează .rodusele alimentare de origine animală şi nonanimală, .recum şi existenţa 
documentelor care să ateste starea de sănătate a .ersonalului angajat; 

        - res.ectarea condiţiilor de igienă stabilite de legislaţia naţională şi comunitară 
(igienizarea mâinilor şi a ustensilelor în tim.ul lucrului şi obligatoriu înainte de înce.erea 
activităţii, evacuarea ra.idă a deşeurilor şi sub.roduselor rezultate .recum şi de.ozitarea 
acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare, verificarea existenţei unui 
contract cu o .ersoană juridică s.ecializată .entru eliminarea deşeurilor şi sub.roduselor 
alimentare); 

        -verificarea  existenţei .rogramului de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi a 
modului în care sunt înde.linite şi consemnate acţiunile DDD; 

       -curăţarea şi igienizarea .eriodică a s.aţiilor în care au fost mani.ulate şi .rocesate 
.rodusele alimentare; 
        -modul de de.ozitare a .roduselor alimentare de origine animală şi nonanimală, în 
s.ecial a celor care necesită condiţii deosebite de tem.eratură, congelare sau refrigerare 
(carne, .eşte, .roduse lactate, ouă) 
          - lanţul frigorific la de.ozitare, trans.ort şi comercializare, cât şi condiţiile igienico-
sanitare. 
        -res.ectarea de către o.erator a condiţiilor generale de igienă conform .revederilor 
Regulamentului Parlamentului Euro.ean nr. 852/2004, referitoare la as.ectele structurale şi la 
facilităţile .rivind dotarea obiectivului controlat. 
         - eligibilitatea  .roduselor alimentare de origine animală şi nonanimală (condiţiile care 
trebuiesc inde.linite), existenţa documentelor care să ateste calitatea şi salubritatea acestora, 
.recum şi fa.tul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi 
.entru siguranţa alimentelor; 

       - încadrarea alimentelor în termenele de valabilitate.  
        -evidenţele şi înregistrările .rivind intrările/ieşirile de .roduse alimentare de origine 

animală şi nonanimală, în sco.ul stabilirii trasabilităţii, conform Regulamentului CE nr. 
178/2002 (evidenţe .rivind furnizorii, categorii de .roduse, data rece.ţionării, cantitatea, 
termenul de valabilitate şi alte date de identificare a .roduselor); 

        -ex.unerea s.re comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se 
evite orice risc de contaminare şi de.reciere a acestora; 

     -servirea alimentelor trebuie să se realizeze numai în reci.ienţi igienizaţi cores.unzător 
sau în reci.ienţi de unică folosinţă; 

      - alimentele trebuie să fie ambalate sau .reambalate, atunci când acestea nu sunt 
destinate consumului la faţa locului, iar du.ă caz etichetate; 

       - în cazul alimentelor livrate sau distribuite la alte adrese .e bază de comandă, 
trans.ortul acestora trebuie să se realizeze cu mijloace de trans.ort autorizate sanitar 
veterinar şi .entru siguranţa alimentelor şi dotate cores.unzator .entru a asigura .rotecţia .e 
tim.ul trans.ortului; 
- existenţa .rocedurilor bazate .e .rinci.iile HACCP şi a.licarea acestora, .ro.orţional cu 
natura şi dimensiunile unităţilor în obiectivele controlate (art.5 Regulamentul CE nr. 852/2004); 

S -au constituit echi.e mixte care au ince.ut verificarile  din luna iunie 2018. 
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Neregulile identificate în timpul controalelor au fost sancţionate prin aplicarea a 
16 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 avertismente si 6 amenzi in valoare de  
8800 lei. 

 
 
Deficienţele  identificate şi sancţionate: 
 

            • de.ozitarea şi etichetarea necores.unzătoare a .roduselor alimentare; 
           • comercializarea .roduselor alimentare fără res.ectarea condiţiilor de igienă sau în 
s.aţii neînregistrate sanitar veterinar; 
           • neres.ectarea .rogramului de autocontrol; 
          • mani.ularea necores.unzătoare a .roduselor alimentare; 
          • neres.ectarea legislaţiei în vigoare .rivind ambalarea şi etichetarea .roduselor; 
          • li.sa documentelor care să ateste conformitatea sau trasabilitatea .roduselor; 
               Consumatorii .ot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor la  numărul de 
telefon :0372/753837,0372753838,fax:0249416726,e-mail :office-olt@ansvsa.ro  . 
 
Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor 
Dr.Iancu Marius 
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