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Veronica Brumaru, di-
rector executiv al Direcției 
Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimen-
telor Ilfov a vorbit despre 
comercializarea pe terito-
riul județului a produselor 
agroalimentare specifice 
Sărbătorilor Pascale, cu 
respectarea normelor sa-
nitare veterinare și pen-
tru siguranța alimentelor. 
Astfel, pentru prevenirea 
toxiinfecțiilor alimentare, 
în această perioadă a Săr-
bătorilor Pascale, în care, 
în mod tradițional, consu-
mul unor cantități de ali-
mente de origine animală 
crește, la nivelul județului 
Ilfov se intensifică toate 
controalele sanitar-veteri-
nare, în vederea verificării 
condițiilor de igienă în ca-
re sunt produse, depozi-
tate, transportate și valo-
rificate produsele din car-
ne de miel și ouăle, pre-
cum și alte alimente de 
origine animală (lapte și 
produse din lapte, pește 
și produse din pescuit) și 
de origine non-animală 
(legume și fructe).

”La nivelul Direcției 
Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimen-
telor Ilfov a fost dispu-
să efectuarea de con-
troale extinse în piețele 
agro-alimentare, abatoa-
re, unități de tranșare a 
cărnii, unități de proce-
sare și depozitare a ali-
mentelor de origine ani-
mală, precum și în diferi-
te categorii de unități de 
vânzare cu amănuntul de 
tip carmangerii, măcelării, 
fast-food, catering, canti-
ne, unități tip hipermarket 
și supermarket. De ase-
menea, până la data de 
24 aprilie 2022, la nive-
lul circumscripțiilor sani-
tare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, se 
asigură permanența în zi-
lele de sâmbătă și dumini-
că, cu afișarea programu-
lui de lucru, numele me-

dicului veterinar, respec-
tiv numărul de telefon la 
care consumatorii pot se-
siza aspecte cu privire la 
nerespectarea normelor 
sanitare veterinare. Pen-
tru conștientizarea consu-
matorilor asupra riscurilor 
pentru sănătatea publică, 
care decurg în cazul tăie-
rii animalelor în spații ne-
autorizate și fără suprave-
ghere sanitară veterinară, 
se recomandă ca aprovi-
zionarea cu carne de miel 
să se facă doar din aba-
toare autorizate și din 
centre/spații amenajate 
temporar pentru sacrifi-
carea animalelor”, a spus 
Veronica Brumaru.

Aceasta a adăugat că, 
de asemenea până pe 24 
aprilie a.c., se vor verifi-
ca și alte tipuri de produ-
se alimentare, respectiv 
- ouă și produse din ouă 
(condiții de depozitare, 
transport, comercializare, 
precum și modul de mar-
care a acestora), lapte și 
produse din lapte (mo-
dul de comercializare, de-
pozitarea și proveniența), 
pește și produse din pes-
cuit (verificarea locuri-
lor în care se comerci-
alizează, a documente-
lor însoțitoare care de-
mostrează trasabilitatea), 
dar și legumele și fructe-
le. ”Pentru produsele de 
origine nonanimală, la ni-
velul DSVSA Ilfov s-au 
recepționat zeci de alerte 
SRAAF (Sistemul Rapid de 
Alertă pentru Alimente și 
Furaje) și au fost efectua-
te 147 de controale, în ur-
ma cărora s-a reținut can-
titatea de 120.000 kg de 
mandarine, portocale, ba-
nane, ardei iute și roșii, 
cu aplicarea a 4 sancțiuni 
contravenționale conform 
HG 984/2005 în valoa-
re de 46.000 de lei.  S-au 
efectuat 68 de cereri de 
analiză prelevare pro-
be conform PSC 2022 cu 
realizarea a 102 probe”, 

a mai detaliat directorul 
executiv al DSVSA Ilfov.

Atenție la 
etichetarea 
corectă a 
produselor de 
post!

Pentru control mai efi-
cient, în această perioadă 
și Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consu-
matorilor Ilfov efectuează 
acțiuni de control cu pri-
vire la modul de eticheta-
re, publicitate și comerci-
alizare a preparatelor din 
pește și a conservelor din 
pește, a produselor din 
carne preambalată, ouă, 

vopsea de ouă, ciocola-
tă și produse din cacao, 
tablete și figurine pe ba-
ză de cacao și grăsimi ve-
getale, produse de patise-
rie specifice Paștelui. Co-
misar șef adjunct al Comi-
sariatului Județean pen-
tru Protecția Consumato-
rilor Ilfov, Adrian Ionescu 
a tras, pentru consuma-
tori, un semnal de alarmă 
cu privire la produsele de 
post care sunt produse ali-
mentare preparate din in-
grediente vegetale, textu-
rat proteic de soia, mixuri 
pe bază de soia etc. ”NU 
recomandăm cumpărarea 
produselor a căror etiche-
te nu informează COM-
PLET și CORECT asupra 

conținutului, ingrediente-
lor sau calității produselor 
– pentru a putea respecta 
postul și pentru a evita in-
ducerea în eroare”, a spus 
Adrian Ionescu. Acesta 
s-a referit la ingredien-
te care pot fi menționate 
pe etichetele produselor 
stabilite ca fiind de post 
- ”conținut de lapte praf”, 
”zer praf”, ”pudră de ouă” 
- care sunt de fapt ingre-
diente de origine anima-
lă sau ”maioneză vegeta-
lă” - maioneza fiind, prin 
definiție, emulsie pe ba-
ză de gălbenuș de ou, ulei 
și alte ingrediente. La fel, 
”pizza de post” – este o 
specialitate cu aroma pe 
bază de uleiuri vegetale 

și cazeină (substanță pro-
teică din lapte), produsul 
nefiind nicidecum un pro-
dus de post. Sau, produ-
se de cofetărie ”de post”, 
dar care, pe lista de in-
grediente, au menționată 
frișca. ”Înscrierea pe am-
balajul unor produse ve-
getale a mențiunii <<fără 
colesterol>> sau <<0% 
colesterol>>, sugerînd că 
astfel acestea ar avea ca-
racteristici speciale, indu-
ce, de asemenea, în eroa-
re, pentru că, de fapt, 
toate produsele vegeta-
le au această caracteris-
tică. Apoi, produsul ali-
mentar vegetal UHT, care 
conform listei de ingredi-
ente declarată pe amba-

laj, conține proteină din 
lapte, în neconcordanță 
cu denumirea <<vege-
tal>>”, a explicat co-
misarul. Acesta a reco-
mandat consumatorilor 
să achiziționeze produse 
specific Sărbătorilor Pas-
cale doar din locuri ame-
najate și autorizate și să 
solicite bonul de casă 
pentru a putea proba, în 
cazul în care, în mod jus-
tificat, se pune la îndoia-
lă calitatea/conformitatea 
sau siguranța unui pro-
dus. ”Vor fi supuse ve-
rificărilor, de asemenea, 
și produsele nealimenta-
re de tipul jucăriilor sau 
echipamentelor electrice 
care pot constitui cadouri 
pentru cei dragi, situații în 
care se vor avea în vede-
re modul de comercializa-
re, marcare și etichetarea 
acestora și, nu în ultimul 
rând, siguranța pe care o 
prezintă”, a concluzionat 
Adrian Ionescu.

Ordinea și 
siguranța publică, 
în grija polițiștilor

La finalul reuniu-
nii Colegiului prefectural, 
șeful Inspectoratului de 

Poliție al Județului Ilfov, 
Cristian Perșinaru a fă-
cut o sinteză a activităților 
stabilite a se desfășura la 
nivelul județului, în aceas-
tă perioadă a Sărbători-
lor Pascale, pentru asigu-
rarea unui climat de or-
dine și siguranță publică. 
”Toate subunitățile IPJ Il-
fov vor fi angrenate în 
misiuni permanente, cu 
grad sporit de intervenție 
pe linie de ordine pu-
blică, siguranță rutieră, 
investigații criminale și in-
vestigare a criminalității 
economice”, a subliniat 
comisarul șef de poliție, 
Cristian Perșinaru.

Astfel, pe linie de ordi-
ne publică s-au menționat 
analiza situației opera-
tive și adaptarea planu-
rilor unice de ordine și 
siguranță publică, potri-
vit competenței, în con-
formitate cu provederile 
legale în vigoare; realiza-
rea cooperării cu jandar-
mii și polițiștii locali; di-
mensionarea corespunză-
toare a dispozitivelor de 
menținere a ordinii publi-
ce; asigurarea unor dis-
pozitive suplimentare în 
zonele lăcașelor de cult, 
cu scopul de a preveni și 

aplana conflictele și de a 
combate fenomenele cu 
impact stradal, cum ar fi 
cerșetoria, consumul de 
droguri sau furturile; asi-
gurarea intervenției ope-
rative la evenimentele se-
sizate prin 112; pregăti-
rea antivictimală a per-
soanelor vârstnice care 
locuiesc singure sau în ca-
se izolate, precum și iden-
tificarea familiilor ai căror 
membri sosesc din străi-
nătate sau prezență spo-
rită în zona discotecilor, 
barurilor, cluburilor etc.

Pe linie de siguranță 
rutieră, se analizează per-
manent dinamica traficu-
lui rutier și se organizează 
acțiuni punctuale pentru 
eliminarea factorilor de 
risc identificați; se infor-
mează participanții la tra-
fic cu privire la condițiile 
meteo-rutiere de depla-
sare și se asigură flexibi-
litatea dispozitivelor de 
circulație, pentru o reacție 
rapidă și eficientă în even-
tuale situații de urgență; 
se suplimentează numă-
rul patrulelor de poliție, 
pe timp de zi și de noap-
te; se asigură cu agenți 
de poliție rutieră principa-
lele artere rutiere și tra-

see de acces către zone 
turistice etc.

Totodată, polițiștii il-
foveni sunt pregătiți 
să sporească numărul 
activităților de combatere 
a infracțiunilor comise cu 
violență în zona lăcașurilor 
de cult, prin monitorizarea 
intențiilor infracționale și 
contracararea acestora și 
monitorizează cu atenție 
grupurile de infractori 
aflați în evidență cu fur-
turi din locuințe, care pot 
acționa în lipsa proprieta-
rilor de la domiciliu. 

De asemenea, în 
atenția IPJ Ilfov sunt, în 
această perioadă, identifi-
carea și verificarea agen-
ților economici din mari-
le complexe comer ciale, 
precum și din piețe și târ-
guri în care se desfășoară 
activități comerciale cu 
produse specifice Paștelui, 
cu scopul depistării și in-
vestigării cazurilor de im-
porturi ilegale sau a celor 
de evaziune fiscală.

Și, nu în ultimul rând, 
s-a făcut referire la acțiuni 
de prevenire și combatere 
a furturilor de animale, a 
infracțiunilor contra patri-
moniului sau furturilor de 
material lemnos.

actualitate actualitate

Reuniunea lunară a Colegiului prefectural Ilfov

Controale extinse, în apropierea Paştelui
 Este verificată respectarea normelor sanitare și pentru siguranța alimentelor

La sediul Consiliului Județean Ilfov a avut 
loc săptămâna trecută, pe 12 aprilie 2022, 
reuniunea lunară a Colegiului prefectural 
Ilfov, ședința fiind condusă de prefectul 
județului, Simona Neculae.

Prefectul județului Ilfov, Simona Neculae a reamintit 
participanților la reuniunea Colegiului prefectural, de 
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
subliniind importanța gestionării eficiente a acestora 
și promovarea prevenirii și reducerii generării de 
deșeuri, având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat 
de protecție a mediului și sănătății populației. În acest 
sens, prefectul județului a menționat demararea 
Campaniei naționale de ecologizare ”Curățăm 
România”, inițiată de Ministerul Mediului, care se 
desfășoară în luna aprilie 2022 sub sloganul ”Vrem 
o țară fără deșeuri abandonate”. Evidențiind faptul 
că este prima campanie de acest tip, în care sunt 
implicate autoritățile centrale și cele locale, asociațiile 
de profil, instituțiile deconcentrate și societatea 
civilă, prefectul județului Ilfov a solicitat instituțiilor 
cu responsabilități în domeniu maximă implicare și 
raportări cu privire la acțiunile desfășurate.

Toți ”Curățăm România” de deșeuri
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