
Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor (DSVSA) Constanța a tras linie la final
de Comandament litoral 2014. Ieri au fost
prezentate concluziile unui sezon în care veterinarii
au fost nevoiți să aplice 141 de amenzi, în
cunantum de 112.600 lei, dar și să sisteze

activitatea a patru unități de alimentație publică.
Neregulile depistate nu au fost atât de grave sau,
dacă au fost, inspectorii de control le-au depistat în
timp util. Astfel se explică și cele ”zero cazuri de
toxiinfecții alimentare”, situație fără precedent în
perioada post-decembristă, potrivit directorului
executiv al DSVSA Constanța, dr. Geronimo
Brănescu. Oficialul s-a arătat mulțumit că agenții
economici au început să înțeleagă importanța
respectării normelor în vigoare. ”Trebuie să ne
obișnuim cu ideea că agentul economic are o mare
responsabilitate. Este clar că inspectorii pe care i-
am avut în teren, 28 detașați, nu au putut acoperi
întreg litoralul. S-au făcut controale inopinate sau
în urma unor sesizări”, a declarat directorul dr.

Brănescu. Purtătorul de cuvânt al DSVSA
Constanța, dr. Corina Ivanciu, a precizat că, în
urma deficiențelor întâlnite, veterinarii au fost
nevoiți să sisteze activitatea a patru unități de
alimentație publică, pentru că nu respectau
normele în vigoare, fie legate de depozitarea
alimentelor, fie legate de circuit. Cea mai mare
amendă în sezonul care tocmai s-a încheiat a fost
de 4.000 de lei, aplicată unui agent economic
certat cu legea. DSVSA nu a dat publicității numele
niciunei societăți comerciale prinse pe picior greșit,
potrivit legislației în vigoare.
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Se oprește curentul
electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi
întreţinere instalaţii şi reţele electrice,
precum şi posturi de transformare, SC Enel
Distribuţie Dobrogea SA anunţă
întreruperea furnizării energiei electrice în
timpul lucrărilor, după următorul program:
astăzi, 2 septembrie, în municipiul
Constanța, curentul electric va fi întrerupt
între 8.30 și 16.00, în zona Poliția
Județeană: b-dul Mamaia nr. 110 - 155, str.
Nicolae Bălcescu, Preda Buzescu, Bibescu
Vodă, Patriei, Turda, Ecoului, Libertății,
Inspectoratul Județean de Poliție,
restaurantul Scoica și SC Megalos. Tot

astăzi, nu va fi curent în municipiul
Mangalia în perioada 8.00 - 16.00, pe
străzile 1 Mai, Gheorghe Nețoi, General
Dragalina, General Boerescu, General
Vartejan, Soarelui, Munteniei, George
Enescu, Gheorghe Doja, Horea, Cloşca și
Crișan, Oprea Cruşoveanu, Luminii,
Crinului şi Gării. De asemenea, între orele
8.00 și 20.00, consumatorii din localitatea
Viișoara, din zona IAS, nu vor avea curent
electric. 

Cursuri gratuite de
formare profesională
pentru mii de persoane

Începând din această lună, Agenția
Națională de Ocupare a Forței de Muncă
organizează 200 de programe de formare
profesională, de care vor beneficia peste
4.000 de persoane. Acestea au dreptul,
conform legii, la servicii de formare
profesională gratuită, organizate de
agențiile județene pentru ocuparea forței
de muncă. Judeţele în care, în septembrie,
se vor organiza cele mai multe cursuri
sunt: Bihor (268 de persoane), Dolj şi Olt
(câte 224), Covasna (199) şi Iaşi (175).
Meseriile cele mai solicitate, pentru care se
vor organiza programe de formare
profesională în perioada menţionată, sunt:
ospătar (chelner), vânzător în unităţi de
alimentaţie (541 persoane), lucrător în
comerţ (315), bucătar (255), agent de
securitate (241), lucrător în cultura
plantelor (218), operator introducere
validare şi prelucrare date (180), coafor
(112), inspector (referent) resurse umane
(101), instalator instalaţii tehnico-sanitare
şi de gaze (99) şi comunicare în limba
engleză (84). La Constanța, 50 de
persoane se vor specializa pentru
meseriile de tehnician maseur și peisagist
floricultor. Cei interesați pot solicita
informații la AJOFM Constanța, situată în
strada Lacului nr. 14. (A.M.)

Momentul afișării rezultatelor de la
examenul de Bacalaureat
sesiunea august - septembrie

2014, care a avut loc duminică seara, nu a
fost de mare interes pentru sutele de elevi
care au picat examenul. Mulți dintre
ghinioniștii care nu au reușit să obțină cel
puțin media 6 la Bac au preferat să afle
veștile proaste prin telefon sau de pe site-ul

Ministerului Educației Naționale
(www.bacalaureat.edu.ro). Ieri, elevii au
putut depune contestații la centrele de
examen unde au susținut probele, între
orele 12.00 și 16.00. Cu toate că unii
recunosc că nu au învățat, ieri, la Centrul
de examen de la Colegiul Național ”Mircea
cel Bătrân” s-au prezentat mulți tineri
nemulțumiți de rezultatele obținute, care
speră să primească cele câteva sutimi
necesare pentru promovare. Au fost chiar
mai mulți decât cei care au așteptat
afișarea rezultatelor cu o seară înainte.
Ionuț spune că mai avea nevoie de 10
sutimi ca să fie admis, așa că va depune
contestație la istorie, unde știe că merita

mai mult. ”Am luat 6,05 la istorie, dar mă
așteptam la o notă mai mare. Am luat 5,55
la română și 6,30 la geografie. Îmi trebuia
6,15 la istorie ca să trec, așa că sper să iau
după contestație”, a spus tânărul. El a
adăugat că era convins că va promova
pentru că s-a pregătit pentru examenele
respective, însă a primit niște subiecte la
care nu se aștepta. Nu este singurul care

consideră că merita mai mult la examen.
Alexandra spune că se aștepta să ia peste 5
la matematică, așa că nu este deloc
mulțumită că a fost notată cu 4,60. ”Voi
depune contestație la toate materiile, deși la
română am luat 5,90 și la geografie 7,35. Nu
cred că am nimic de pierdut, în situația în
care oricum am picat”, a spus eleva. Deși
știe că este posibil ca notele să scadă după
rezolvarea contestațiilor, crede că nu este
cazul, întrucât s-a pregătit și nota pe care a
obținut-o la matematică reprezintă o eroare
care se va îndrepta. Sunt și tineri care
recunosc că nu s-au pregătit și nu se
așteptau să promoveze, dar care contestă
totuși rezultatele obținute. ”Voi face contestație
la geografie, pentru că am luat 4,65. Oricum
nu promovez, pentru că am picat și la
matematică, dar acolo nu are rost să mai
depun contestație pentru că nu am scris. Și la
georgrafie depun doar așa, că poate iau un 5”,
a spus Ionuț, un alt candidat picat. La nivelul
județului Constanța, 488 de elevi au depus
contestații (din aproape 4.000), cele mai multe
la limba și literatura română (185), matematică
(96), biologie (96), istorie (27), fizică (8) și
chimie (6), la care se adaugă și contestații la
alte discipline care încă nu au fost
contabilizate. Reamintim că, la Constanța,
rata de promovare în această sesiune a fost
de 16,11%, mai mică decât media pe țară -
22,27 procente. 
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SPeră Până-n ultimA CliPă

un tânăr candidat care a picat Bac-ul
pentru doar 10 sutimi: ”Am luat 6,05 la
istorie, dar mă așteptam la o notă mai
mare. Am luat 5,55 la română și 6,30 la
geografie. Îmi trebuia 6,15 la istorie ca să
trec, așa că sper să iau după contestație”

nu au învățat, dar contestă
rezultatele la Bac

Se AșteAPtă DeCiziA Pentru PenSionAri

Senatul României a adoptat
ieri proiectul de lege privind
amnistierea fiscală a mamelor
care au primit indemnizații pentru
creșterea copilului calculate greșit
și a votat un amendament prin
care Guvernul va da înapoi banii
deja restituiți de părinți, în cinci
ani, începând cu 1 ianuarie.
Potrivit proiectului, doar mamele
care au primit indemnizaţii pentru
creşterea copilului calculate greşit
vor fi amnistiate, nu şi cele care
au folosit documente eliberate cu
nerespectarea legii sau care au
declarat lucruri neconforme
realităţii. În urma unei decizii a
Curţii de Conturi privind
verificarea dosarelor pentru
acordarea indemnizaţiei de
creştere a copilului, s-a stabilit că
12.460 de mame, în perioada 1
ianuarie - 30 iunie 2014, au
încasat venituri suplimentare, pe
lângă indemnizaţia de creştere a
copilului. Tot în ședința Senatului

de ieri s-a aprobat proiectul de
lege privind scutirea de la plată a
unor debite provenite din pensii.
Proiectul de act normativ prevede
că pensionarii aflaţi în evidenţa
sistemului unitar de pensii publice
vor fi scutiţi de la plata debitelor
reprezentând sume încasate
necuvenit, din cauza unor erori
de aplicare a legii din partea
funcționarilor. Peste 21.000 de
pensionari care figurează cu
debite vor fi scutiţi de plata
acestora. De aceste prevederi nu
vor beneficia, însă, alţi 9.593 de
pensionari ale căror venituri au
fost stabilite greşit din culpa
beneficiarilor. De asemenea,
sumele dobândite din debitele
recuperate de la pensionari
începând cu data de 1 ianuarie
2011 și până la data intrării în
vigoare a acestei legi se vor restitui
eșalonat pe o perioadă de cinci
ani, începând de la 1 ianuarie
2015, prin plăți anuale egale.

Restituirea acestor sume se va
face pe baza cererilor făcute de
pensionari la casele județene de
pensii. Reamintim că, la
Constanța, Casa Județeană de
Pensii nu a semnalat nicio situație
în care pensionarii să fi primit bani
în plus din cauza unor erori ale

funcționarilor. În schimb, 200 de
pensionari au primit în paralel
pensii având și contracte de
muncă în vigoare, nerespectând,
astfel, declarația pe care au dat-o.
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mamele care au primit indemnizații
calculate greșit vor fi amnistiate

ComAnDAment litorAl lA finAl   Pentru PrimA oAră în ultimii 20 De Ani

Sezon estival fără nicio toxiinfecție alimentară!

Directorul executiv al DSVSA Constanța, dr.
Geronimo Brănescu: ”Trebuie să ne obișnuim cu
ideea că agentul economic are o mare responsabilitate.
Este clar că inspectorii pe care i-am avut în teren, 28
detașați, nu au putut acoperi întreg litoralul. S-au făcut
controale inopinate sau în urma unor sesizări”


