
 

Informare privind rezultatele controalelor efectuate de Comisia 
mixtă de control constituită în baza Ordinului Prefectului Satu Mare 

nr 64/12.03.2018 în piețe și la operatorii economici 
 

În baza Hotărârii nr.1 a Colegiului prefectural din martie a fost emis 
Ordinului Prefectului nr. 64/12.03.2018 prin care s-a constituit Comisia mixtă 
de control în piețe și la operatorii economici din domeniul alimentației publice. 

Comisia mixtă a fost constituită din reprezentanți ai Direcției Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  Satu Mare,  Comisariatului 
Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare, Direcției  de Sănătate 
Publică Satu Mare și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu 
Mare și au fost efectuate controale în baza legislației specifice, la operatorii 
economici  și persoane fizice autorizate de pe raza județului Satu Mare. 

 Rezultatele controalelor efectuate de comisia mixtă în colaborare cu 
reprezentanți ai instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea unor 
evenimente nedorite în perioada premergătoare Sărbătorilor pascale au fost 
prezentate într-un raport centralizator prefectului. 

Controalele desfășurate au fost axate din punct de vedere sanitar-
veterinar, în inspecții la spațiile de producție, depozitare, comercializare și 
transport; - d.p.d.v. al protecției concumatorilor, pe verificări privind 
comercializarea produselor  alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne 
preambalata , ouă, cozonac, pască, fursecuri, vopsea de ouă, ciocolată și 
produse  din cacao, tablete și figurine de ciocolată, vin);  - privind sănătatea 
publică controlul a constat în verificări la spațiile de producție și 
comercializare dar și la unitățile de alimentație publică;   

Situația centralizatoare se prezintă astfel:  

- Unități de procesare carne roșie            - 12  
- Unități de tăiere – abatorizare carne roșie   
- și carne pasăre       – 6  
- Unități de procesare a laptelui   – 5  
- Depozite de produse de origine animală  – 4 
- Unități care comercializează produse de origine animală (magazine, 

supermarket-uri)      – 98  
- Unități de alimentație publică    – 51  
- Laboratoare de patiserie – cofetărie   – 21  
- Hale și piețe agroalimentare    – 24  
- Producători persoane fizice în piețe agroalimentare – 127  



- Unități de comercializare a peştelui, a preparatelor din peşte 
preambalate şi a conservelor din peşte    - 8  – 1.003 kg pește.  

 
 

Deficiențe constatate:  

 etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare,  
 manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare,  
 nerespectarea normelor privind condițiile de depozitare a produselor 
alimentare  
 lipsa cantitatea netă /caserolă  la carne de mici  
 lipsa declarații nutriționale la produse din carne  
 lipsa grafic de temperatura condus la zi sau neconcordanță  între 
temperatura stabilită de producător ( înscrisă pe etichetă ) cu temperatura 
 din vitrina frigorifică  
 lipsa vizibilității  aparatelor de cântărit,  
 lipsa etichetare nutritionala  la pasca, cozonac  cu nucă, fursecuri 
asortate  
 lipsa  informare în limba română  la figurine de ciocolată  ouă de ciocolată 
import Ungaria.  

Sancțiuni și avertismente, măsuri aplicate:  

- avertismente aplicate în timpul controlului – 51 
- s-au aplicat  sancțiuni contravenționale   - 10  în valoare de 21.800 lei  
- amenzi  aplicate      -  11 în valoare de 18.700 lei  
- bunuri confiscate     - 7,6 kg carne  
            20 l alcool  
            36 pachete țigări 
 
- au fost oprite temporar de la comercializare – 282 kg de produse        

 

 


