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Sanitar-veterinarii, mumă pentru cei mari, ciumă pentru cei mici

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

Amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

Sancționați de polițiștii locali pentru
aruncarea gunoiului pe domeniul public

n BACTERII COLIFORME ŞI
ENTEROCOCI INTESTINALI ÎN
GHEAŢA DE LA KFC n 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. În cadrul controlului au fost
prelevate probe de gheaţă care au fost
verificate în laborator, fiind identificate
bacterii. „Am vrut să limităm răspândirea
acestei gheţi cu probleme - respectiva
maşină de gheaţă a fost sigilată, iar
operatorului economic KFC i-a fost adus
la cunoştinţă că aceste analize au fost
făcute şi că au fost depistate bacterii
coliforme şi enterococi intestinali.
Analizele au fost repetate şi, în 5 dintre
cele 7 unităţi verificate, s-au găsit în
continuare aceste probleme - bacterii
coliforme, enterococi, Clostridium, lucruri
care sunt de neacceptat, motiv pentru
care se vor încheia documente prin care
li se vor opri acele maşini de gheaţă”, a

spus Anghel. Directorul
general ANPC spune că
va fi alertat Ministerul
Sănătăţii şi că a fost luată
decizia opririi temporare a
furnizării cu gheaţă pentru
băuturile carbogazoase.
Inspectorii ANPC au
verificat şi gheaţa de la
McDonald’s, dar nu au
fost descoperite, la
analize, nereguli.
Controalele vor fi extinse
în toate unităţile, a
precizat Anghel, care a
adăugat că producerea
gheţii nu era prevăzută în
autorizări.

n NEREGULI MARI ÎN MODUL DE
COMERCIALIZARE A PEŞTELUI LA
SELGROS n Autoritatea Naţională de
Protecţie a Consumatorului (ANPC) a
descoperit nereguli în modul în care
peştele este congelat şi comercializat în
magazinele Selgros, au anunţat la
conferinţa de presă de marţi oficialii
ANPC. Horia Constantinescu,
preşedintele ANPC, spune că
echipamentele folosite de companie nu
asigură congelarea rapidă a peştelui,
aceasta făcându-se la minus 18-20 de

grade Celsius şi nu la minus 25-40 de
grade. ”Pare că beneficiază de alte reguli
decât ceilalţi”, a spus Constantinescu,
care spune că normativele trebuie
respectate în mod uniform, de către toţi
agenţii economici. Preşedintele ANPC a
lăsat să se înţeleagă că autoritatea
sanitar veterinară are o abordare diferită,
în sensul că solicită unui agent economic
micechipamente de congelare la minus
30 de grade, iar altui agent economic,
mai mare, echipamente de congelare la
minus 18 grade. Şeful ANPC spune că

inspectorii nu au identificat
o evidenţă a fluxurilor şi
loturilor de peşte şi nu a
putut fi identificată
trasabilitatea mărfii,
respectiv momentul primirii,
perioada de vânzare şi
cantitatea vândută de peşte
proaspăt, momentul
congelării acestuia,
cantitatea vândută în stare
congelată şi momentul
retragerii mărfii. „Este un
haos scriptic... Nu ştim
dacă Selgros retrage peşte
care este distrus sau îl
recongelează”, a spus
Constantinescu. Inspectorii

ANPC spune că nici modul de vânzare al
peştelui nu este corespnzător, pentru că
nu este acoperit cu gheaţă; de aceea pe
o parte peştele are zero grade, iar pe
cealaltă parte între 8 şi 12 grade.
Preşedintele ANPC spune că o parte din
raioanele de peşte ale comerciantului vor
fi oprite şi că avizele de congelare a
peştelui ar putea fi retrase. „Nu vom mai
tolera abordări diferite. Cei de la
autoritatea sanitar veterinară stau
ascunşi în spatele unor găselniţe
legislative”, a spus Constantinescu.

Foarte mulți constănțeni își aruncă
gunoiul pe domeniul public, în alte locuri
decât cele special amenajate. Un bărbat
a fost depistat zilele trecute de politiștii
locali în timp de golea
o autoutilitară plină cu
deșeuri voluminoase
și moloz. Incidentul a
avut loc pe strada
Amsterdam din
proximitatea
cartierului Tomis Plus.
Un caz similar s-a
petrecut pe strada
Celulozei din zona
Industrială, unde un
bărbat a fost surprins în seara zilei
precedente de polițiștii locali în timp ce
descărca lăzi agroalimentare și resturi
vegetale de viță de vie. În urma
verificărilor, persoanele depistate au fost
sancționate conform art. 96 , alin. (1), pct
15 din O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecția mediului. Valoarea amenzilor
fiind de 6.000 de lei. Situațiile ar fi putut fi
evitate dacă persoanele în cauză
respectau normele legale.

Reprezentanții Primăriei reamintesc
faptul că persoanele fizice pot solicita
ridicarea gratuită a deșeurilor
voluminoase la dispeceratul SC Polaris
M Holding SRL, utilizând numerele de
telefon 0241 54 90 30 și 0241 54 86 00.
Depozitarea sau abandonarea pe
domeniul public al municipiului
Constanța a deșeurilor voluminoase
constituie contravenție și se

sancționează conform prevederilor
O.U.G. nr. 195/2005 cu amendă de la
3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane
fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei,

pentru persoane
juridice. De
asemenea,
materialele provenite
din construcții și
desființări se
depozitează în
amplasamentul din
incinta Portului
Constanța - zona
Poarta 9.

Persoanele fizice
sau juridice care au construit, au demolat
și trebuie să scape de resturile provenite
din această activitate trebuie să achite o
taxă de 3 lei/tonă sau fracție de tonă,
care poate fi achitată numerar sau prin
POS atât la ghișeele Serviciului Public
de Impozite și Taxe (SPIT), cât și la
punctul de încasare situat în incinta
Portului Constanța - Poarta 9, dar și prin
ordin de plată în contul Primăriei
Municipiului Constanța
RO46TREZ23121360206XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului
Constanța, cod fiscal 4785631. „Astfel de
fenomene antisociale care ne afectează
pe toți pot fi semnalate cu încredere la
numerele de telefon 024148420 -
Dispecerat sau 0799/606142- WhatsApp
- Direcția Generală Poliția Locală“,
îndeamnă reprezentanții Primăriei
Constanța.


