Dezbatere publică, 12.06.2009 cu tema:
„Calitatea în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Timişoara –
regăsită în produsele cumpărate şi în serviciile oferite de către comercianţi”
În data de 12 iunie 2009 Serviciul Administrare Mediu din cadrul Direcţia de Mediu în
colaborare cu SC Pieţe SA au organizat o dezbatere privind „Calitatea în pieţele
agroalimentare de pe raza municipiului Timişoara – regăsită în produsele cumpărate şi în
serviciile oferite de către comercianţi”

La dezbatere au fost invitaţii toţi factorii cu răspundere în pieţe: Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Regională de
Metrologie Legală, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor,
Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Direcţia Agricolă, Poliţia Municipiului Timişoara,
Poliţia Comunitară, Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţului Timiş, preşedinţi ai consiliilor de
cartiere ( unde funcţionează pieţele agroalimentare ).
În cadrul dezbaterii au fost prezentate eforturile depuse de către Primăria Municipiului
Timişoara şi SC Pieţe SA pentru asigura un cadru de desfăşurare a activităţilor de comerţ care să
respecte principiile de protejare a vieţii, sănătăţii consumatorilor, precum şi a mediului.

S-au prezentat punctual situaţii concrete din pieţe, cu dorinţa remedierii lor cu sprijinul
tuturor factorilor cu putere de decizie, cum ar fi:
- comercializarea produselor pe jos , pe căile de acces spre piaţă;
- certificate de producător eliberate de diverse primării din ţară, falşilor producătorii
agricoli, certificate eliberate fără respectarea prevederilor HG nr. 661/2001privind
procedura de eliberare a certificatului de producător;
- depozitări nejustificate;
- nerespectarea sectorizării;
- locuri de vânzare improvizate;
- calitatea produselor influenţată de condiţiile de păstrare;
- comerţul cu haine vechi din Piaţa Iosefin practicat de cetăţenii de etnie rromă – focar de
infecţie;
- comercializarea de ţigări de pe platourile pieţelor, etc.

Program de măsuri pentru viitor:
- reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza
Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.334/2002, regulament depăşit în multe
privinţe; s-a solicitat sprijinul tuturor instituţiilor implicate în verificarea activităţilor
din pieţe pentru elaborarea unui nou regulament.
- derularea programelor de verificare în colaborare cu instituţiile de stat;
- demararea unui studiu privind conţinutul de azotiţii, azotaţii şi pesticide din produsele
agroalimentare ce se găsesc în pieţele de pe raza Municipiului nostru, dar şi în unele
supermarketuri.

