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MATERIAL–METODÅ
Tema de fa¡å aduce în discu¡ie calitatea pro-

duselor alimentare de pe pia¡a constån¡eanå, mai
exact calitatea cårnii ¿i a preparatelor din carne.
Am folosit pentru analizå datele preluate de la
ASPJ Constan¡a, compartimentul Igiena Alimen-
ta¡iei. Recoltårile ¿i analizele acestora s-au efectuat
în perioada 2004-2006. Ca metodå de analizå
statisticå s-a folosit metoda procentualå. În cadrul
analizelor efectuate au fost urmåri¡i anumi¡i para-
metri prevåzu¡i de legea sanitarå ¿i care se lucreazå
curent în laboratorul institu¡iei. 

REZULTATE ªI DISCUºII
Au fost recoltate probe de carne tocatå, pastå

de mici, salam de varå, cârna¡i cabanos, tobå ¿i
salam parizer. Recoltårile au fost efectuate în cadrul
controalelor sanitare la 68 de unitå¡i în care se

prelucreazå sau se desface spre vânzare carne ¿i
produse din carne. Analizele microbiologice ale
produselor recoltate au urmårit identificarea de
Bacterii coliforme, NTG, E.coli, Salmonella,
Stafilococ coagulazo-pozitiv, Bacilus cereus ¿i
Bacterii sulfito-reducåtoare.

1. Pentru carnea tocatå, în aceastå perioadå,
au fost recoltate ¿i analizate 68 de probe. S-a
constatat ca atât în 2004, cât ¿i în 2005 ¿i 2006
analizele microbiologice au indicat rezultate ne-
corespunzåtoare pentru:

– Bacterii coliforme
– E. coli
– Stafilococ coagulazo-pozitiv
Procentual la probele pozitive pentru agen¡ii

patogeni s-au constatat urmåtoarele:
– Pentru Bacterii coliforme rezultatele au

depå¿it, pentru to¡i anii, normele impuse cu
procente foarte mari (acestea au oscilat între
73,3% ¿i 75%);

Calitatea cårnii ¿i a preparatelor
din carne de pe pia¡a constån¡eanå –

analizatå în perioada 2004-2006
– The quality of meat and meat products on the

Constanta market – analyzed between
2004-2006 –
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REZUMAT
Carnea este un aliment de bazå al celor care se hrånesc omnivor, iar ace¿tia sunt majoritatea. Este alimentul

bogat în proteine de gradul 1, dar la fel de bogat în unele minerale ¿i vitamine. Pornind de la aceste considerente
„de pia¡å“ sunt stabilite o serie de måsuri igienico-sanitare care au ca scop urmårirea calitå¡ii cårnii proaspete,
dar ¿i a preparatelor. Sunt urmåri¡i numai câ¡iva parametri dintr-o serie de parametri care pot fi determina¡i.
Analiza efectuatå poate pune diagnosticul de „bun de consum sau contraindicat consumului uman“ în
func¡ie de respectarea normelor impuse prin legisla¡ie. Recoltele au fost efectuate în cadrul controalelor planificate.
Probele recoltate au fost analizate în cadrul laboratorului ASPJ Constan¡a. Rezultatele demonstreazå cå deseori
probele nu corespund normelor de sånåtate.

Cuvinte cheie: carne, analiza microbiologicå, sånåtate, boalå
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Procentul probelor cu bacterii coliforme depistate în
carnea tocatå

2. Pentru pasta de mici s-au recoltat ¿i analizat
65 de probe ¿i s-a constatat cå în perioada 2004-
2006 analizele microbiologice au indicat rezultate
necorespunzåtoare cu normele sanitare pentru
aceia¿i agen¡i patogeni ca ¿i în cazul cårnii tocate.
Din punct de vedere procentual, la probele
pozitive pentru agen¡ii patogeni s-a constatat cå:

a) Pentru bacterii coliforme procentul probelor
necorespunzåtoare ajunge la 96,2%, ceea ce de-
monstreazå efectiv lipsa totalå a cuno¿tin¡elor ¿i
foarte probabil a condi¡iilor de igienå.

Procentul probelor cu bacterii coliforme
depistate în pasta de mici

– Pentru E.coli: procentul necorespunzåtor
cre¿te evident cu fiecare an, astfel cå dacå în 2004
acesta este de 60%, în 2006 el a crescut la 73%,
ceea ce ne aratå cå disciplina sanitarå este mult
mai slabå!

Procentul probelor cu bacterii coliforme fecale depistate
în carnea tocatå

– Pentru stafilococ coagulazo-pozitiv procentul
probelor cre¿te, astfel cå în 2 ani acesta se du-
bleazå (de la 20% în 2004 la 40% în 2006).

 Procentul probelor cu stafilococ coagulazo-pozitiv
depistate în carnea tocatå

b) Pentru E.coli probele necorespunzåtoare
cresc cu 15% din 2004 pânå în 2006.

Procentul probelor cu E.coli depistate în
pasta de mici

c) Pentru stafilococ coagulazo-pozitiv cre¿terile
de la un an la altul sunt foarte mari, astfel cå
riscul toxiinfec¡iilor cu stafilococ este major.
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3. Pentru cârna¡ii cabanos s-au recoltat 100
de probe ¿i s-a remarcat cå analizele microbio-
logice au fost pozitive:
– în 2004, pentru E.coli ¿i Stafilococ coagulazo-

pozitiv
– în 2005 ¿i 2006, pentru Bacterii coliforme ¿i

Stafilococ coagulazo-pozitiv.
Procentual s-au ob¡inut urmåtoarele valori:
a) Pentru E.coli 6,25% din probe au fost po-

zitive în 2004, iar în 2005 ¿i 2006 probele
recoltate au fost negative

b) Pentru stafilococ coagulazo-pozitiv pro-
centul probelor necorespunzåtoare s-a tri-
plat în 2005 comparativ cu 2004, iar în
2006 cre¿terea a fost de aproape patru
ori mai mare comparativ cu acela¿i an.

Procentul probelor cu stafilococ coagulazo-
pozitiv depistate în cârna¡i cabanos

4. Pentru tobå s-au recoltat 66 de probe, iar
analizele microbiologice au identificat urmåtorii
germeni:
– în 2004 NTG, Bacterii coliforme, E.coli
– în 2005 NTG, Bacterii coliforme, E.coli, Sta-

filococ coagulazo-pozitiv
– în 2006 Bacterii coliforme, E.coli , Stafilococ

coagulazo-pozitiv. Probele pozitive pentru
ace¿ti agen¡i patogeni au avut urmåtoarele
propor¡ii:
a) Pentru NTG
– 50% în 2004
– 66,6% în 2005
b) Pentru bacterii coliforme procentul probelor

pozitive a fost aproximativ acela¿i în cei 3 ani,
fiind situat în jurul valorii de 30%, varia¡iile între
ani fiind sub 1%.

c) Pentru E.coli se repetå situa¡ia de mai sus,
dar procentul a fost în jurul valorii de 20%.

d) Pentru stafilococ coagulazo-pozitiv:
– 7,4% în 2005
– 13,7% în 2006

5. Pentru salam parizer s-au recoltat 100 de
probe. În acest caz, rezultatele analizelor micro-
biologice nu au corespuns normelor sanitare la
determinårile pentru:

– bacterii coliforme în 2004, 2005 ¿i 2006
– stafilococ coagulazo-pozitiv în 2005 ¿i 2006.

La probele pozitive pentru ace¿ti germeni am
constatat:

a) Pentru bacterii coliforme o cre¿tere procen-
tualå de la 3,8% în 2004 la 10,5% în 2006.

c) Pentru bacterii coliforme: probe necores-
punzåtoare s-au înregistrat doar în 2005 ¿i 2006.

Procentul probelor cu bacterii coliforme
depistate în cârna¡ii cabanos

Procentul probelor cu bacterii coliforme depistate în
salam parizer

b) Pentru stafilococ coagolazo-pozitiv: probe
necorespunzåtoare au fost doar în 2005 ¿i 2006.

Procentul probelor cu stafilococ coagulazo-
pozitiv depistate în pasta de mici
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Este grav cå aceste unitå¡i au putut func¡iona cu
deficien¡e, astfel cå în loc så-¿i corecteze
problemele acestea au devenit mai grave pentru
consumator. O serie de reac¡ii alimentare, o serie
de toxiinfec¡ii raportate sau neraportate î¿i au cel
mai adesea originea în produsele alimentare.
Aceste analize sunt doar o parte din ceea ce ar
putea fi urmårit într-o unitate.

– Din totalul de peste 500 de probe recoltate ¿i
analizate la nici una nu s-au identificat
Salmonella, bacilus cereus sau bacterii sulfito-
reducåtoare.

– Produsul cel mai compatibil cu normele
microbiologice a fost salamul de varå. Din
nefericire, majoritatea produselor din carne,
recoltate ¿i analizate, sunt cele consumate mai
frecvent de popula¡ie (¿i pentru cå au pre¡uri
mai mici) cum ar fi: carnea tocata, pasta de
mici, cârna¡ii cabanos, tobå ¿i salam parizer
au fost pozitive microbiologic, iar mai grav este
faptul cå de la an la an aceste produse au
înregistrat deprecieri microbiologice care pot
determina o patologie greu de concretizat.
Valorile cele mai mari s-au înregistrat la bacterii
coliforme în probele de carne tocatå ¿i pasta
de mici.
Aceste rezultate demonstreazå cå din punct

de vedere microbiologic, majoritatea produselor
¿i unitå¡ilor controlate prezintå multiple nea-
junsuri: de la producere, ambalare, transport,
påstrare ¿i distribu¡ie, cu multiple posibilitå¡i de
infectare ¿i intoxicare a poten¡ialilor consumatori.
De asemenea îngrijoråtor este faptul cå se ma-
nifestå cre¿terea aspectelor negative de la un an
la altul, ceea ce demonstreazå dezinteresul sau
incon¿tien¡a celor care lucreazå în sector ¿i chiar
lipsa de implicare responsabilå a autoritå¡ilor cu
drept de control. Important ¿i de loc de neglijat
este faptul cå aceste probleme nu sunt aduse la
cuno¿tin¡a consumatorilor. Astfel... boala con-
tinuå! Dacå aceste probleme ar fi aduse la cu-
no¿tin¡a consumatorilor în termen optim... dacå
ar fi aduså la cuno¿tin¡a oamenilor unitatea... ¿an-
sele de îmbunåtå¡ire ar fi mai mari, cu siguran¡å.

Pe pia¡a constån¡eanå se desfac produse din
carne cu calitå¡i mocrobiologice total necores-
punzåtoare, produse care, sigur, se reflectå în så-
nåtatea consumatorilor. Sigur se cunoa¿te faptul
cå nu toate diareile ¿i nu toate toxiinfec¡iile ali-
mentare sunt declarate ¿i înregistrate. Aceste re-
zultate demonstreazå cå existå o cauzå realå de
îmbolnåvire ¿i deci o parte dintre problemele
pentru care popula¡ia se prezintå la medic stå în
calitatea produselor din carne. 

Procentul probelor cu stafilococ coagulazo-pozitiv
depistate în salam parizer

În concluzie, putem afirma cå:
– Pe pia¡a constån¡eanå se desfac produse din

carne cu calitå¡i mocrobiologice total necores-
punzåtoare, produse care, sigur, se reflectå în
sånåtatea consumatorilor. Sigur se cunoa¿te
faptul cå nu toate diareile ¿i nu toate toxiin-
fec¡iile alimentare sunt declarate ¿i înregistrate.
Aceste rezultate demonstreazå cå existå o
cauzå realå de îmbolnåvire ¿i deci o parte
dintre problemele pentru care popula¡ia se
prezintå la medic stå în calitatea produselor
din carne.

– Prezen¡a coliformilor totali ¿i fecali într-un
procent atât de mare ¿i în cre¿tere de la an la
an, într-un numår variat de produse ¿i de uni-
tå¡i de produc¡ie, demonstreazå lipsa con-
di¡iilor de igienå, lipsa cuno¿tin¡elor de igienå
sau poate lipsa ambelor, lipsa implicårii orga-
nelor sanitare în analiza riguroaså a unitå¡ilor
care nu corespund, din anumite puncte de
vedere, normelor sanitare. Coliformii prezen¡i
în alimente pot da o serie de fenomene diges-
tive, DAR ei demonstreazå cå existå, în pro-
dusul respectiv, ¿i alte bacterii sau virusuri (de
exemplu... cel hepatic) cu care se asociazå
frecvent. Prelucrarea termicå insuficientå a
cårnii, care are o astfel de poluare bacterianå,
(¿i foarte posibil viralå) duce la instalarea unor
fenomene digestive, pe termen scurt sau lung,
greu de imaginat.

– Prezen¡a stafilococului coagulazo-pozitiv în
alimente, mai ales în cele care pot fi prelucrate
termic ¿i care sunt, în final, insuficient prelu-
crate – poate da prin toxina specificå... grave
toxiinfec¡ii alimentare. Toxina stafilococicå este
suficient de termostabilå, astfel cå toxiinfec¡iile
sunt de tip infec¡ios, cu debut scurt ¿i grav, cu
fenomene infec¡ioase ¿i toxice dramatice. Pre-
zen¡a stafilococului coagulazo-pozitiv are rol
epidemiologic, ea demonstrând prezen¡a în
mediul de lucru fie a bolnavului, fie a purtåtorului.
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