
11.08.2017 ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului

http://www.anpc.gov.ro/articol/999/actiuni-de-control-inainte-de-mini-vacanta-din-12-15-august 1/1

Actiuni de control inainte de mini-vacanta din 12-15 august
11-08-2017
In data de 10 august 2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat un control pe raza judetului Brasov pentru verificarea respectarii legislatiei in domeniul
protectiei consumatorilor. Actiunea a avut loc in contextul mini-vacantei din 12-15 august, perioada in care multi turisti au ales ca destinatie aceasta zona. 
Controlul s-a desfasurat in reteaua de comercializare a produselor alimentare si prestarea serviciilor de alimentatie publica si a cuprins 8 operatori economici. 
 
In urma controlului desfasurat au rezultat urmatoarele:
- din cei 8 operatori economici verificati, s-au constatat abateri la un numar de 4 operatori economici (50 %) de la prevederile legale in vigoare privind protectia consumatorilor.
- au fost verificate produse din carne, peste, lapte si oua care nu indeplineau prevederile actelor normative in vigoare.
 
Ca urmare a deficientelor constatate, organele de control au dispus următoarele măsuri:
 
• au fost retrase definitiv de la comercializare 44,24 kg produse cu deficiente in valoare de 2027 lei
• au fost oprite temporar de la comercializare 2,85 kg produse cu deficient in valoare de 97 lei
• au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale constând în 2 avertismente şi 8 amenzi contraventionale însumând 41.000 lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protectia
consumatorilor. 
• au fost emise 2 decizii de inchidere temporara a unitatii pe o durata de 6 luni.
 
In urma controalelor efectuate s-au constatat abateri de la prevederile legale in domeniul protectiei consumatorilor, dupa cum urmeaza:
 

 in spatiile frigorifice s-au gasit sortimente de carne congelata care nu prezentau elemente de identificare si caracterizare corespunzatoare
 spatiile din incinta blocului alimentar erau improprii, erau prezente insecte (muste); de la geamuri lipseau plasele de protectie impotriva isnectelor; cosurile de gunoi nu erau

prevazute cu capace de protectie
 s-au gasit produse alimentare cu termenul de valabilitate depasit
 s-a constatat ca recipientele cu produse alimentare erau pastrate in afara blocului alimentar, la temperatura mediului ambiant, in contact direct cu insectele (muste)
 in frigider, recipientele cu ciorba erau depozitate alaturi de salata verde nespalata, caserole cu ciuperci si peturi cu apa
 ouale erau pastrate in afara spatiului frigorific, la temperatura camerei, fata de de max.+14 grade Celsius; acestea prezentau urme biologice pe ele le, nefiind spalate si dezinfectate
 temperatura in spatiul de depozitare produse alimentare era de +31,7 grade Celsius, fata de max. +20 de grade Celsius.
 sorimente de branzeturi erau expuse la comercializare in vitrina frigorifica la temperatura de +19,4 – 22,5 grade Celsius, fata de max. +8 grade Celsius.

 
Le reamintim consumatorilor ca pot semnala orice abatere de la respectarea legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor la numarul unic 021/9551- Telefonul
Consumatorilor este apelabil din orice retea de telefonie fixă sau mobila.
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