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Jucării cu probleme,  
oprite de la comercializare

Ca în fiecare an, 
înainte de Sărbători, 
Comisariatul Județean 
pentru Protecția 
Consumatorilor (CJCP) 
Ilfov controlează 
respectarea prevederilor 
legale privind protecția 
consumatorilor la 
comercializarea 
diferitelor produse ce 
umează a fi achiziționate 
de cumpărători în 
această perioadă a 
Crăciunului și Anului Nou.
Comisarul șef adjunct 
Sorin Ionescu a făcut 
referire la carne, 
unde inspectorii au 
verificat existența 
documentelor de 
proveniență, încadrarea 
în termenul de garanție 
declarat de producător 
sau proprietățile 
organoleptice. Apoi, 
alimentele specifice 
consumului în perioada 
sărbătorilor de iarnă 
au fost controlate din 
punct de vedere al 
conformității, modului de 
etichetare, prezentare și 
publicitate.
În privința jucăriilor, 
în ultima lună, au fost 
verificați aproape 1.000 
de operatori economici, 
iar valoarea jucăriilor 
controlate a fost de 
9.250.077 lei. La 620 de 
operatori controlați s-au 

depistat abateri de la 
prevederile legale și s-au 
aplicat 653 de sancțiuni, 
din care 403 amenzi 
contravenționale - în 
valoare de 9.000.200 
lei - și 320 avertismente; 
s-au dispus 339 măsuri 
de oprire temporară 
de la comercializare 
pentru nerespectarea 
cerințelor de marcare/
etichetare, pentru 
jucării în valoare de 
450.000 lei și 16 măsuri 
de oprire definitivă, 
pentru nerespectarea 
cerințelor esențiale de 
siguranță, pentru jucării 
în valoare de 37.205 lei. 
Abateri privind cerințele 
speciale de siguranță 
s-au constatat la 200 
de operatori economici, 
reprezentând 27,89% 
din totalul operatorilor 
controlați.
Pentru vânzările 
online s-au verificat 12 
operatori economici - 
site-uri de prezentare și 
publicitate, iar la jumătate 
dintre ele s-au depistat 
abateri de la prevederile 
legale. S-au aplicat 
7 avertismente și o 
amendă contravențională 
de 3.000 lei. S-au dispus 
6 măsuri remediale, 
prin corectarea sau 
completarea informațiilor 
prezentate pe site-uri.

Aflat într-o extindere 
dinamică, GSL vizează ca, 
în scurt timp, să acope-
re toate oraşele şi comu-
nele judeţului Ilfov. Până 
acum, asociaţia are struc-
turi în sectoarele 2,3,4 şi 
5 din Capitală şi în jud. Al-
ba, Călăraşi, Giurgiu, Con-

stanţa, Brăila, Iaşi. 

Scop şi 
determinare  

Marian Joiman, pre-
şedinte GSL, precizează: 
“Ener gia, eforturile şi re-
sursele asociaţiei noas-

tre au un obiectiv esenţi-
al: cetăţeanul şi drepturile 
sale la  o calitate crescută 
a sistemelor de sănătate, 
educaţie, protecţie socia-
lă, cultură şi mediu am-
biant optim. E vitală inte-
grarea lui în armonia vie-
ţii productive şi sociale a 
comunităţii. Dar şi parti-
ciparea sa, fără oprelişti, 
la procesul transparent al 
adoptării deciziilor de in-
teres public şi comunitar, 
ale oficialităţilor. Asocia-
ţia noastră este liantul le-
găturii dintre om şi insti-
tuţiile de stat. Vom inter-
media şi monitoriza atent 
această relaţie. Toate pro-

iectele noastre îl vizează 
pe cetăţean,  cu priorita-
te absolută”! 

Festivitate şi 
premii

Vineri, 15 decembrie, 
a avut loc la Bucureşti fes-
tivitatea oficială a deschi-
derii activităţii GSL şi pri-
ma întâlnire a reprezen-
tanţilor acestuia. 

Într-un cadru cordial, 
Marian Joiman a acordat 
Diplome de Excelenţă zi-
arelor “Jurnalul de Ilfov” 
şi “Viitorul Ilfovean”, pen-
tru “obiectivitate, curaj şi 
echidistanţă”, ca rezultat 

al unui sondaj de opinie 
realizat de GSL printre lo-
cuitorii judeţului. 

 La fel, au fost distinşi 
cu “Diplome de Merit” toţi 

cei care s-au implicat în 
activitatea asociaţiei.  

Le urăm şi noi, sărbă-
tori frumoase şi biruinţe 
în slujba cetăţeanului.

Un nou sprijin civic - Grupul de Socializare Locală

Agendă cetăţenească onorantă, dedicată ilfovenilor
Cu un ritm rapid de dezvoltare şi pe teritoriul 
judeţului Ilfov, Grupul de Socializare Locală 
(GSL) este o nouă asociaţie care a luat fiinţă de 
curând, la nivel naţional. Ea are 7.000 de membri 
şi “grupuri de lucru în localităţile ilfovene: Chitila, 
Ciorogârla, Glina, Popeşti-Leordeni, Snagov, 
Ştefăneştii de Jos, Vidra”, după cum a afirmat 
avocatul Daniela Nae, membru fondator şi secretar 
al asociaţiei.   

Eugen DichisEanu

Potrivit acestuia, Di-
recţia Sanitară Veterina-
ră şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (DSVSA) Ilfov, 
Comisariatul Jude ţean 
pen     tru Protecţia Con su-
ma   to rilor (CJPC) Ilfov şi 
Di recţia de Sănătate Pu-
blică (DSP) a judeţului au 
ca sarcină supraveghe-
rea şi după Crăciun, mai 
exact până pe 7 ianua-
rie 2018, a târgurilor de 
animale, pieţelor agro-
alimentare, abatoarelor, 
unităţilor de tranşare a 
cărnii, unităţilor de pro-
cesare şi depozitare a ali-
mentelor de origine ani-
mală, unităţilor de vânza-
re engros şi cu amănun-
tul (carmangerii, măcelă-
riile, unităţi de alimentaţie 
publică, pizzerii, cantine, 
unităţi tip catering, cofe-
tării, patiserii, laboratoa-
re de cofetărie/patiserie, 
pensiuni turistice, unităţi 
de tip hipermarket/super-
market, magazine alimen-
tare, etc). DSVSA Ilfov şi 
medicii veterinari oficiali 
verifică, inclusiv în ultime-
le zile ale anului, asigu-
rarea cu echipamente şi 
aparatură necesare pen-

tru efectuarea examenu-
lui trichineloscopic, la ni-
velul circumscripţiilor sa-
nitare-veterinare din Ilfov.

Iar până pe 12 ianua-
rie 2018, Protecţia Consu-
matorilor Ilfov, alături de 
DSP Ilfov, are ca sarcină 
prevăzută în Plan verifica-
rea respectării prevederi-
lor legale la comercializa-
rea produselor tradiţiona-
le şi a produselor cu reţe-
te consacrate.

Ordinea publică
Menţinerea, asigura-

rea ordinii publice şi creş-
terea gradului de siguran-
ţă a cetăţeanului revin In-
spectoratul de Poliţie Jude-
ţean, Inspectoratul de Jan-

darmi Judeţean, Inspecto-
ratul pentru Situaţii de Ur-
genţă Bucureşti - Ilfov. 
Aceste trei instituţii asigu-
ră, potrivit Planului, până 
pe 8 ianuarie 2018, măsu-
rile specifice pentru planifi-
carea, coordonarea şi ges-
tionarea corespunzătoare 
a misiunilor din competen-
ţă în vederea păstrării unui 
climat corespunzător de 
ordine şi siguranţă publică, 
precum şi pentru preveni-
rea şi combaterea fapte-
lor antisociale de orice na-
tură. Pentru dimensiona-
rea corespunzătoare a dis-
pozitivelor de menţinere a 
ordinii publice, pentru evi-
tarea situaţiilor de risc, în-
deosebi pe timpul desfăşu-
rării manifestaţiilor publice 

de amploare, precum şi pe 
timpul petrecerilor organi-
zate de Revelion - terme-
nul prevăzut în Plan este 
2 ianuarie 2018. Apoi, de 
identificarea şi verificarea 
agenţilor economici din 
marile complexe comerci-
ale, precum şi din pieţele 
şi târgurile în care se des-
făşoară activităţi comer-
ciale nelegale cu: mărfuri 
alimentare (carne, produ-
se din carne congelate, 
ouă, lapte şi altele), legu-
me-fructe, alcool, băuturi 
alcoolice şi ţigări, obiecte 
ornamentale pentru săr-
bătorile de iarnă - se ocu-
pă Poliţia şi Jandarmeria il-
fovene, cu termen stabilit 
prin Plan, 7 ianuarie 2018. 
Și, nu în ultimul rând, iden-
tificarea persoanelor juridi-
ce şi fizice care efectuea-
ză operaţiuni fără drept cu 
articole pirotehnice şi lua-
rea faţă de acestea a mă-
surilor prevăzute de Legea 
126/1995 privind regimul 
materiilor explozive cade 
în sarcina IPJ Ilfov şi a ISU 
Bucureşti - Ilfov, termenul 
stabilit pentru această mă-
sură, prin Planul aprobat, 
fiind, de asemenea, 7 ia-
nuarie 2018.

Prefectura Ilfov a pregătit ”Planul comun de 
acțiune” al deconcentratelor

Sărbători liniştite şi cu sănătate!
În cadrul ultimei 
reuniuni din 
2017 a Colegiului 
Prefectural Ilfov a 
fost adoptat ”Planul 
comun de acţiuni 
privind coordonarea 
activităţilor specifice 
sărbătorilor de iarnă 
întreprinse în judeţ, 
pentru protejarea 
sănătăţii şi siguranţei 
cetăţenilor, precum 
şi pentru menţinerea 
şi asigurarea ordinii 
publice, în perioada 
premergătoare şi în 
timpul sărbătorilor de 
iarnă”.

(De la st., la dr.) - Andrei Dumitru - „Jurnalul de 
Ilfov”, Marian Joiman – președ. GSL și Cătălin 
Dragomir – „Viitorul Ilfovean”


