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Gheața din băuturile KFC și peştele
congelat de la Selgros, două nenorociri!
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Acces și mobilitate pietonală

Proiect de 19 milioane 
de euro pentru modernizarea

centrului Constanței

Zona centrală a Constanței
va intra într-un amplu proces
de reabilitare și
modernizare, 
valoarea totală a investiției
pentru îmbunătăţirea
accesului și a mobilităţii
pietonale fiind de
89.854.757,70 lei - aproape
19 milioane de euro. Despre
acest proiect, primarul
Decebal Făgădău a declarat:
„Zona pietonală nu
înseamnă strict strada
Ștefan cel Mare, ci și străzile
laterale, unde vom schimba
tot ce înseamnă astăzi
infrastructură, dalaj, iluminat
și vom adăuga spațiu verde,
pentru că ne dorim să avem
un spațiu public de calitate,
iar acesta este un capitol la
care suferim”. Detalii despre
proiect, în pagina 3!

Momente emoționante 

Constănțeanul
nostru de 111 ani

și secretul
longevității sale

Amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

Sancționați de polițiștii
locali pentru aruncarea

gunoiului pe domeniul public
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Dan Barna nu
este pompierul
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ANPC a descoperit, în
urma unor controale,
bacterii coliforme şi
enterococi intestinali în
gheaţa cu care erau
preparate băuturile
răcoritoare în reţeaua
KFC, a anunţat, marţi,
Paul Anghel, directorul
general al instituţiei. Paul
Anghel a precizat că,
iniţial, controlul efectuat în
reţelele fast food privea
cantitatea de gheaţă pusă
în pahar, mai mare decât
cea prevăzută în
normative, consumatorul
primind o băutură mult
diluată. Deasemenea,  ANPC a descoperit
nereguli în modul în care peştele este congelat
şi comercializat în magazinele Selgros, în

sensul în care „nu se știe dacă Selgros retrage
peşte care este distrus sau îl recongelează“.
Amănunte, în pagina 5!

Ce factori generează neplăceri

Jumătate din
salariații români 

sunt foarte stresaţi
la serviciu

Unul din doi angajaţi
români consideră că
nivelul de stres la locul de
muncă actual este ridicat,
iar 15,4% afirmă că este
chiar nesustenabil de
mare. Opt din zece
respondenţi spun că
nivelul de stres a crescut
în ultimii trei ani, iar
pentru mai bine de
jumătate dintre aceştia, s-
a dublat. 46% dintre
angajaţi spun că au avut
insomnii din cauza

stresului, iar un sfert - că au avut probleme grave
de sănătate pe fond de stres.
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