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 iunie-iulie 2018

 

În perioada iunie-iulie 2018, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 18.537 de controale în unităţile
din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor
alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele
prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 228 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 334.700 lei.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

Alba, 5.000 de lei – lipsă trasabilitate, comercializarea de produse alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare direct pe
paviment;
Arad, 24.000 de lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de prelucrare, echipamentelor şi ustensilelor, depăşirea capacităţii de depozitare, comercializarea directă către
consumatorul final în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea și manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
Bacău, 13.800 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor și ustensilelor, nerespectarea condiţiilor de igienă, depozitare necorespunzătoare a produselor
alimentare, comercializarea produselor alimentare în spaţii neigienizate;
Bihor, 32.000 de lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Bistriţa-Năsăud, 17.800 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare, paviment neigienizat, echipament de
protecţie sanitară incomplet, lipsa analizelor de sănătate ale personalului, întreruperea lanțului de frig, neefectuarea acțiunilor DDD;

http://www.ansvsa.ro/blog/controale-ansvsa-in-sectorul-produselor-alimentare-de-origine-nonanimala-iunie-iulie-2018/
http://www.ansvsa.ro/blog/author/admin1/


09.08.2018 Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală iunie-iulie 2018 – A.N.S.V.S.A.

http://www.ansvsa.ro/blog/controale-ansvsa-in-sectorul-produselor-alimentare-de-origine-nonanimala-iunie-iulie-2018/ 2/3

Botoşani, 2.400 de lei – funcţionarea în spaţii neaprobate, manipulare necorespunzătoare;
Braşov, 23.200 de lei – etichetare şi depozitare necorespunzătoare, lipsă trasabilitate, igienă necorespunzătoare;
Brăila, 5.600 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, spaţii de lucru şi utilaje neîntreţinute şi neigienizate;
Bucureşti, 38.000 de lei – nerespectarea condiţiilor de igienă, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor;
Buzău, 11.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă monitorizare temperatură de depozitare, urme ale prezenţei dăunătorilor, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor;
Caraş-Severin, 2.500 de lei – depozitare necorespunzătoare, etichetare incompletă, lipsă echipament de protecţie sanitară a produselor;
Cluj, 26.800 de lei – condiţii igienicosanitare necorespunzătoare, desfășurare de activităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare
necorespunzătoare a produselor alimentare;
Dâmboviţa, 21.600 de lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje, materii prime fără date de identificare, trasabilitate, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare a
alimentelor;
Dolj, 24.200 de lei – depozitare, etichetare, manipulare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Galaţi, 6.000 de lei – lipsă igienizare spaţiu producţie, depozit şi utilaje;
Giurgiu, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
Gorj, 18.200 de lei – pereţi și paviment neigienizate, aparatura frigorifică neigienizată, recipientele de precolectare a deşeurilor neconforme, echipamentul şi substanţele de
curăţenie şi igienizare nu sunt depozitate corespunzător, depozitare nesectorizată a alimentelor în spaţiile frigorifice, lipsă echipament de protecţie sanitară a produselor,
etichetare incompletă, neînregistrarea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii desfăşurate;
Harghita, 600 de lei – depozitare necorespunzătoare;
Hunedoara, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
Ialomiţa, 11.400 de lei – masa răcire pâine igienizată necoresapunzător, produse alimentare depozitate necorespunzător fără respectarea condiţiilor impuse de producători,
etichete deteriorate, igienă necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare, neasigurarea trimiterii probelor recoltate la laborator, în condiţii corespunzătoare şi în timp util;
Ilfov, 2.000 de lei – depozitare necorespunzătoare;
Mehedinţi, 1.800 de lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru folosite;
Mureş, 14.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, utilaje necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Neamţ, 4.000 de lei – manipulare necorespunzătoare produse alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare;
Olt, 5.200 de lei – manipulare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Satu-Mare, 600 de lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare;
Sălaj, 600 de lei – igienizare necorespunzătoare;
Sibiu, 19.400 de lei – etichetare incompletă, depozitare necorespunzătoare;
Suceava, 10.200 de lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea planului de autocontrol;
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Timiş, 9.000 de lei – spaţii de producţie şi depozitare neigenizate, neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiului de fabricare, depozitare necorespunzătoare, neanunţarea
începerii activităţii;
Tulcea, 2.200 de lei – depozitare direct pe paviment, nu se respectau condiţiile de temperatură, prezenţa muştelor, etichetare necorespunzatoare;
Vâlcea, 2.000 de lei – echipamente și utilaje neigienizate;
Vrancea, 3.000 de lei – neanunţarea începerii unei activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se
prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi a substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă,
probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
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