
În goana
cumpărăturilor de
Paște, nu mai

suntem atenți la ceea ce
achiziționăm. Avem
tendința să ne repezim la
rafturile care se golesc
într-o mare viteză, să
punem în coș produsele
de care avem nevoie și să
părăsim magazinele spre
case. Nu mai verificăm
termenul de valabilitate,
nu mai suntem atenți la
cum arată produsele, la
miros. Inspectorii
Protecției Consumatorilor
din Constanța ne
reamintesc, însă, că încă
mai sunt comercianți care
nu țin cont de reguli
elementare la vânzarea
produselor și le pun pe
piață fără să se
gândească la faptul că pot
atenta la sănătatea
consumatorilor. Drept
dovadă, ei au găsit, în
urma unor verificări în
perioada premergătoare
Sărbătorilor Pascale,
numeroase nereguli la
unele produse, așa că și
amenzile aplicate au fost
record: 51.800 lei. Au fost
verificaţi 21 operatori
economici de pe raza
județului nostru ce aveau
la vânzare peşte şi
produse din peşte. Din
totalul controalelor, la 12
au fost găsite abateri.
”Pentru deficienţele
constatate s-au aplicat
sancţiuni contravenţionale
în valoare de 24.700 lei şi

două avertismente. S-a
verificat o cantitate de
1.500 kg de peşte şi
preparate din peşte, iar la
peste 15% din cantitate
au fost constatate
neconformităţi”, se arată
într-o informare a
Comisariatului Județean
pentru Protecția
Consumatorilor (CJPC)
Constanța. Nereguli au
fost găsite și la
comercianții de produse
precum carne, vin, ouă,
produse de ciocolată şi de
patiserie. Din totalul celor
33 de operatori economici
verificați, la 28 s-au găsit
deficiențe. Pentru
neregulile găsite au fost
aplicate sancțiuni în
valoare de 27.100 lei şi
patru avertismente și s-au
oprit temporar de la
comercializare, ca urmare
a neconformităţilor,
produse în valoare de
peste 2.000 lei.
 CÂND CUMPĂRĂM
CARNEA DE MIEL... 
Inspectorii Protecției
Consumatorilor vin cu o
serie de sfaturi pentru a
nu cădea în plasa
comercianților. Astfel,
achiziționarea cărnii (de
miel) se va face numai din
locuri special amenajate,
dotate și autorizate.
Trebuie să se evite
cumpărarea de carne din
portbagajele mașinilor,
chiar dacă prețul oferit
este mai mic.
Comerciantul respectiv nu

are posibilitatea să
asigure condițiile optime
de transport, depozitare și
comercializare, nu vă
poate elibera bon de casă
cu care să justificați
tranzacția comercială și
riscați să achiziționați un
produs neconform sau
chiar nesigur, care poate
să vă afecteze sănătatea.
Carnea comercializată

trebuie să fie marcată cu
ștampila de control
veterinar, trebuie să
prezinte la suprafață o
peliculă uscată, de
culoare roz până la roșie,
să fie fermă și elastică
atât la suprafață, cât și în
secțiune, mirosul trebuie
să fie caracteristic de
produs proaspăt. Carnea
achiziţionată sub formă

refrigerată se va
transporta, în condiţii
igienice, cât mai repede la
domiciliu şi se va păstra în
frigider. 
 VOPSEA DE OUĂ 
Atunci când cumpărăm
voseaua de ouă, trebuie
să citim cu atenție
eticheta produsului, care
trebuie să conțină: numele
și adresa producătorului,

lista ingredientelor,
instrucțiuni de utilizare,
data durabilității minime.
”Evitați achiziționarea de
vopsele nedestinate
uzului alimentar
(tipografice, vopsea
pentru textile etc.)”, este
sfatul specialiștilor CJPC. 

Alina GHENCEA
alina.ghencea@telegrafonline.ro

Cum evităm țepele în goana
cumpărăturilor de Paște!
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În câteva zile au găsit nereguli cu duiumul
Amenzi-record ale inspectorilor Protecției Consumatorilor: 51.800 lei

Consiliul de Administrație a decis

Unde ascunzi 6 milioane
de țigări? 
Lucrătorii Biroului Vamal de Frontieră Constanța și
polițiștii de frontieră au verificat, ieri dimineață, un
container sosit în Portul Constanța pe 2 aprilie, din Egipt.
În urma acțiunii, oamenii legii au descoperit nu mai puțin
de șase milioane de țigarete de contrabandă.
Descoperirea a fost făcută de autorități în urma analizei
de risc. Potrivit anchetatorilor, în spatele a trei rânduri de
pachete cu șervețele erau ascunse 600 de baxuri cu
300.000 de pachete de țigări, ce nu apăreau în declarația
vamală de tranzit, depusă tot ieri de importator. Oamenii
legii spun că scopul acestei „omisiuni” a fost acela de a
evita plata taxelor vamale. Autoritățile române au
confiscat marfa și au început cercetările pentru
identificarea suspecților. Amintim că această captură vine
la două zile după ce polițiștii de frontieră au descoperit nu
mai puțin de 225.000 de pachete de țigări într-un
container sosit din Slovenia, în Portul Constanța Sud -
Agigea, pe adresa unei societăți comerciale din
București. Oamenii legii spun că există suspiciuni că
marfa, fabricată în China și inscripționată “Ashima Luxury
Size”, “Ashima Luxury Blue”, “Marble Gold”, “Marble King
Size Luxe”, “Strand King Size” și “Strand Blue”, ar fi
contrafăcută. Potrivit anchetatorilor, dacă bunurile ar fi
fost vândute pe piață la prețurile celor originale, valoarea
lor s-ar fi ridicat la suma totală de 2.000.000 de lei.
Autoritățile au confiscat marfa și au întocmit pe numele
administratorilor firmei importatoare, un român de 57 de
ani și un cetățean american de 51 de ani, dosare penale
pentru punere în circulație, fără drept, a unui produs ce
poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată. 

Românii de peste 50 de ani
au prins gustul vacanţelor
online
Din ce în ce mai mulţi români cu vârste de peste 50 de
ani achiziţionează vacanţe online!  Potrivit Paravion, „faţă
de 2012, numărul clienţilor cu vârste de peste 50 de ani
s-a dublat anul trecut, iar rata de retenţie/fidelizare a
acestora este de 16%, faţă de 22% pentru celelalte
segmente”, a declarat Remus Vişan, managing director
la Paravion.ro, una dintre cele mai importante agenţii de
turism online din România. El a afirmat că persoanele cu
vârste de peste 50 de ani au reprezentat anul trecut
aproximativ 10% din totalul clienţilor de pachete,
ponderea lor urmând să crească şi în acest an. “Bugetul
mediu al clienţilor din segmentul 50+ a fost în 2014 de
aproape 400 de euro, în creştere cu 13% faţă de 2013 şi
cu 20% comparativ cu 2012, depăşind pentru primul an
bugetul mediu pentru celelalte segmente de vârstă”, a
mai spus Vişan.
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Soarta învățătorului Ioan Eugen
Neamțu, de la Școala Gimnazială
”Constantin Brâncuși” din Medgidia, s-a
decis ieri în Consiliul de Administrație
(CA) al școlii. Din cauza numeroaselor
absențe acumulate din ianuarie și până
în martie, CA a aprobat sancțiunea
propusă marți (7 aprilie) de Comisia de
Disciplină, respectiv desfacerea
contractului de muncă. Sancțiunea este
cea mai drastică prevăzută de Legea
Educației Naționale și a fost aplicată
după alte măsuri luate de conducerea
unității școlare în ultimii ani. ”Măsura
desfacerii contractului de muncă a mai
fost propusă, dar nu a fost aprobată de
CA în speranța că în acest fel i se va
acorda o nouă șansă”, a declarat pentru
”Telegraf” directorul Școlii Gimnaziale
”Constantin Brâncuși”, prof. Zișan Șicu.
Directorul a precizat că învățătorul va
primi decizia consiliului în termen de
cinci zile, potrivit legii. La rândul său,
învățătorul a precizat, pentru ”Telegraf”,

că, deși nu a fost încă informat cu
privire la decizia CA, dacă va primi
hotărârea de desfacere a contractului
de muncă, se va adresa instanțelor de
judecată. ”Această decizie va fi
contestată în instanță. Acum există

două decizii
contradictorii, cea
a instanței, care
spune că mă pot
întoarce la școală,
și hotărârea CA,
care a stabilit
desfacerea
contractului de
muncă”, a spus
înv. Neamțu. 
 CE SPUNE
PROF. RĂDUCU
POPESCU 
Inspectorul școlar
general din cadrul
Inspectoratului
Școlar Județean
Constanța, prof.
Răducu Popescu,
a precizat, pentru
”Telegraf”, că
hotărârea CA de
desfacere a

contractului de muncă nu este o
premieră pentru acest județ. ”Toate
școlile care au avut situații în care s-au
parcurs toți pașii prevăzuți de lege, însă
problemele nu s-au rezolvat, au avut
susținerea mea. Apreciez

profesionalismul directorilor, pentru că
asumarea responsabilității în astfel de
situații este garanția calității în
învățământ”, a spus prof. Popescu.
Acesta a adăugat că învățătorul
Neamțu trebuie ajutat să își recapate
capacitățile de exercitare a profesiei
pentru a se întoarce la catedră, dar
până atunci, copiii trebuie protejați de
cadrele didactice care nu sunt în cea
mai bună formă psihică.

Adriana MIHAI
adriana.mihai@telegrafonline.ro

Învățătorului din Medgidia
i s-a desfăcut contractul de muncă!

Inspectorul școlar general, prof.
Răducu Popescu: ”Apreciez

profesionalismul directorilor, pentru că
asumarea responsabilității în astfel de

situații este garanția calității în
învățământ”

Polaris ecologizează plaja Modern alături
de elevii Colegiului “Mircea cel Bătrân”

Polaris M Holding în
parteneriat cu Colegiul
Naţional “Mircea cel Bătrân”
demarează acţiunea de
ecologizare a plajei Modern în
data de 9 aprilie 2015,
începând cu ora 09:00.

Acţiunea de ecologizare
face parte din proiectul
“Școala Altfel”, proiect dedicat
educaţiei elevilor în contexte
non-formale. Prin intermediul
acestei acţiuni, elevii au
posibilitatea de a adopta un
comportament ecologic şi de
a se transforma în participanţi
activi la protejarea mediului
înconjurător.

Polaris sprijină iniţiativa de
ecologizare a elevilor şi îi
echipează cu saci pentru
depozitarea deşeurilor,
mănuşi de protecţie, şepci şi
tricouri. Compania de
salubrizare participă şi în
calitate de partener logistic.
Astfel, după încheierea

acţiunii, sacii plini cu deşeuri
vor fi transportaţi la staţia de
sortare, unde va avea loc
separarea deşeurilor pe două
fracţii: fracţia reciclabilă va
rămâne la staţia de sortare în
vederea reciclării, iar fracţia
nereciclabilă va fi transportată
la rampa ecologică.

“Responsabilitatea socială
faţă de mediul înconjurător nu
mai este de mult timp o
simplă alegere, ci a devenit o
obligaţie pentru companiile
care doresc să aducă valoare
comunităţii în care activează.
Principiile sustenabile pe care
încercăm să le urmăm se
regăsesc în activitatea
desfăşurată zilnic: prin
investiţiile în gestionarea
responsabilă a deşeurilor, prin
achiziţionarea de maşini cu o
normă de poluare foarte
scăzută. Toate acestea
demonstrează că protejarea
mediului înconjurător rămâne

o prioritate pentru compania
noastră,” a declarat Adrian
Picoiu, director Polaris M
Holding.

Această campanie de
ecologizare nu este singulară.
Polaris derulează astfel de
acţiuni la toate punctele de
lucru cu scopul de a
conştientiza populaţia asupra
faptului că activităţile noastre
cotidiene trebuie să aibă un
impact minim asupra mediului
înconjurător. Trebuie să
înţelegem că prin respectul
faţă de plaje, păduri, străzi
respectăm propria noastră
viaţă şi a generaţiilor
următoare.

Această acţiune este
inclusă în competiţia “Oraşul
Reciclării 2015”, campanie ce
beneficiază de suportul
Primăriei Municipiului
Constanța, S.C. Eco Rom
Ambalaje şi Polaris M
Holding. (P)


