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COMUNICAT  DE  PRESA 

 

         In perioada 15.04-23.04.2019 Direcția de Sănătate Publică Timiș prin 
Serviciul de Control în Sănătate Publică a efectuat, cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale, controale în următoarele tipuri de unități: 
A. 
Piete agroalimentare 

Nr:10 unități (Piata B. Cartan, Doina, Lugoj, Buzias, Piata 700, Lipovei, Piata 

Verde, Dacia) 

Neconformitati : -lipsa cursuri de igiena pt persoanele care fac curatenie 

                           -depozitarea necorespunzatoare a produselor perisabile 

                            -produse alimentare/lactate neetichetate 

                            -nu prezinta dezinfectanti cu aviz MS 

 Recomandari:-aprovizionarea cu dezinfectanti cu aviz MS 

                        -efectuarea cursului de igiena 

 Sanctiuni: -6 avertismente 

                  -amenzi 4(valoare de 6400lei) 

 

Supermarketuri 

Nr:7 unități 

Neconformitati : -lipsa grafice de temperatura 

                            -nerespectarea proceduri de autocontrol în puncte critice    

                            -lipsa curateniei si persoanelor responsabile de curătenie 

 

Recomandari: 

-asigurarea controlului si inregistrarii temperaturii în spatii frig 

Sanctiuni: amenzi  3  (13600 lei) 
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Targuri 

Nr. 6 unități( chioscuri) 

Neconformitati :-la data controlului nu au putut prezenta dovada efectuarii 

cursurilor  de notiuni de igiena. Ulterior au prezentat certificatele de absolvire 

ridicate de la furnizorul de formare. 

 

 

Alte unitati 

Nr.12 unitati 

Neconformitati 

-depozitarea necoresp a materiilor prime 

-neinregistrarea temperaturilor in spatiilor frigorifice 

Recomandari: asigurarea controlului si inregistrarii temperaturii in spatiile 

frigorifice 

Sanctiuni :-2 amenzi(12000lei) 

                  -2 avertismente 

 

B.Controalele efectuate de D.S.P TM în colaborare cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Timiș ,OPC,Garda de Mediu și D.S.V.S.A în data de 24.04.2019 în 

piețele agroalimentare: 

1.Piața 700 :2 producători:( produse lactate;carne de miel conforme) 

2.P-ța Doina:3 producători(1produse lactate, 2 carne de miel-invitație pt 

prezentarea analize medicale,1 magazin conforme) 

3.Piața C.Girocului:3 producători(2 produse lactate,1 carne de miel conforme) 

4.P-ța Lipovei :3 unități (2 amenzi în valoare de 2600lei pentru lipsă curs igienă 

și neactualizarea monitorizării temperaturii la zi) 

5. P-ța Dacia:3 unități (2 amenzi în valoare de 4600 lei pentru nepastrare probe 

alimentare și neactualizarea monitorizării temperaturii la zi) 

6.P-ța Badea Cartan(1 amendă de 3500lei pentru grupuri sanitare insalubre) 
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