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ANSVSA. Bunăstarea animalelor

Obligaţiile deţinătorilor şi
transportatorilor de animale
Proprietarii şi deţinătorii de
animale au obligaţia de a respecta anumite măsuri speciﬁce
care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite
apariţia stresului termic asociat
perioadei de vară.

Fermierii şi ceilalţi proprietari
de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: asigurarea unui adăpost corespunzător
pentru animale, care să poată oferi
protecţie faţă de acţiunea directă
a razelor solare; asigurarea unor
cantităţi suﬁciente de apă şi de
furaje (corespunzătoare din punct
de vedere cantitativ şi calitativ);
veriﬁcarea bunei funcţionări a
echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;
veriﬁcarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a
sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică; în
caz de caniculă, animalele folosite
pentru tracţiune, sau alte activităţi
de povară, nu vor ﬁ exploatate în
intervalul orar 12.00 - 18.00, dacă
temperatura la umbră, depăşeşte
25 grade C; la orice modiﬁcare
suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la apariţia unor
modiﬁcări comportamentale a
acestora, deţinătorul are obligaţia
ca, pe lâmgă masurile de mai sus,
să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea
statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;
în cazul în care animalele sunt
ţinute afară, trebuie să se asigure
existenţa de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă; dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau
blocate, apa trebuie administrată
manual, în mod regulat, pentru a
reduce riscul de deshidratare. În
ceea ce priveşte prevederile aplicabile transportatorilor de anima-

le, aceştia sunt obligaţi prin lege
să nu transporte animalele într-un
mod care le-ar putea provoca răni
sau suferinţe inutile.
De asemenea: înainte de a pleca la drum, este obligatorie veriﬁcarea condiţiilor de microclimat
existente în mijlocul de transport,
dacă sunt adecvate şi asigurate pe
întreaga durată a transportului;
înainte ca animalele să ﬁe încărcate în mijlocul de transport, trebuie
veriﬁcate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după
încărcarea acestora, plecarea să se
facă în cel mai scurt timp. La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de
transport va ﬁ redusă cu cel puţin
25% din capacitatea maximă de
încărcare autorizată, în funcţie de
specie, talie, vărstă şi stare ﬁziologică. În cazul în care călătoria nu
începe în cel mai scurt timp de la
îmbarcare, şoferii trebuie să aibă
planuri de urgenţă pentru a îngriji
animalele, în funcţie de necesităţi.
Totodată, pentru călătorii de peste
8 ore, sistemele de ventilaţie din
vehicul trebuie să ﬁe capabile să
menţină temperatura de confort
termic în compartimentul animalelor pe toata durata transportului.
În cazul târgurilor în care se
comercializeaza animale: padocurile unde sunt ţinute animalele în
vederea comercializării, trebuie să
ﬁe suﬁcient de spaţioase pentru a
asigura libertatea de mişcare minimă necesară animalelor cazate
şi trebuie să ﬁe prevăzute cu zone
de adăpostire umbrite. Trebuie asigurată aprovizionarea regulată cu
apă şi furaje, precum şi existenţa
unor surse alternative de alimentare cu apă. Însă, cel mai mare risc
pentru animale, pe timp de caniculă, este lipsa apei, care duce la
deshidratarea animalului şi poate
provoca suferinţă şi chiar moarte.
În cazul în care există doar o sur-
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În perioada ianuarie-mai 2019,
exporturile FOB au însumat
29,339 miliarde euro, iar importurile CIF au totalizat 35,862 miliarde euro. În perioada analizată,
exporturile au crescut cu 4,4%, iar
importurile cu 8,3%, comparativcu intervalul similar din 2018.
Ponderi importante în structura
exporturilor și importurilor sunt
deținute de grupele de produse:

mașini și echipamente de transport (48,3% la export și 37,3% la
import) și alte produse manufacturate1) (32,0% la export și respectiv 30,4% la import). Valoarea schimburilor intra-UE28 de
bunuri în primele cinci luni a fost
de 22,666 miliarde euro la expedieri și de 26,916 miliarde euro la
introduceri, reprezentând 77,3%
din totalul exporturilor și 75,1%
din totalul importurilor. Valoarea
schimburilor extra-UE28 de bunuri a fost de 6,672 miliarde euro
la exporturi și de 8,946 miliarde
euro la importuri, reprezentând
22,7% din totalul exporturilor și
24,9% din totalul importurilor.
 Doina A. NEAGOE

S-au scurs 40 de zile de

când dragul nostru,
TEODOR LASCU,
a trecut la cele veşnice. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 20 iulie, la Bisericuţa din Nufărul. Odihnă veşnică! Nu te vom uita niciodată!
Familia îndurerată. (1357)



Timpul trece, dar du-

rerea din suﬂetele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu 2
ani, când a plecat dintre noi, un
suﬂet bun, dragul nostru
IOAN JIDA.
Parastasul de pomenire va
avea loc sâmbătă, 20 iulie, ora
11.00, la Biserica „Sf. Spiridon”
Oradea, Rogerius. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Familia îndurerată. (1356)

comemorări



Au trecut doi ani de la-

crimi şi durere de când a plecat
pe drumul fără întoarcere iubita noastră soţie şi mamă,
SĂNDICA SCURT.



Au trecut 6 săptămâni
de când tu, iubita mea mamă,
ECATERINA MOŞ,
ai plecat de lângă mine.
„Aş vrea să trec un ﬁr
Prin lacrimile mele
Şi să fac un şirag pentru tine
Şi aş purta durerea,
Pe mări necunoscute,
Prin stelele bătrâne
Prin toţi norii din cer
Şi clopotul să plângă
Cu vocea de aramă
De stele mai aproape
Să dea acuma seamă
Că-un suﬂet bun şi nobil
Se-ndreaptă către cer.”
Fiica Simona, pe veci nemângâiată. (1376)

Dumnezeu să aibă milă de
suﬂetul ei! Soţul Gavril şi ﬁul
Horaţiu Gabriel. (1347)



Alumnii clasei spe-

ciale de matematică, promoţia ’74 (Liceul A. Moghioroş)
ne amintim cu stimă şi drag de



profesoara noastră de limba roS-au scurs cinci ani de

când suﬂetul dragei noastre so-

A crescut deﬁcitul comercial
Potrivit Institutului Național
de Statistică (INS), în primele
cinci luni, deﬁcitul comercial a
fost de 6,523 miliarde euro, mai
mare cu 1,511 miliarde euro decât cel înregistrat în perioada
corespunzătoare din 2018.

să limitată de apă potabilă, trebuie
avut în vedere necesarul zilnic de
apă al unui animal, în functie de
specie, talie, rasa şi stare ﬁziologică, după cum urmează: vaci –
lapte/38 - 52 litri; bovine/38 litri;
cai/20 - 45 litri; porci/4 - 11.5 litri;
ovine/6 litri; păsări - curte/0,5litri.
De precizat că aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului,
starea ﬁziologică, temperatura
mediului ambiant şi umiditate.
ANSVSA mai precizează că toţi
deţinătorii de animale au obligaţia
legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea
animalelor deţinute.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE



ţii şi mătuşi,

mână, doamna
RODICA TRÂMBIŢAŞ,
dascăl şi om de neuitat. Odihnească-se în pace! (1366)



Se împlinesc 6 săptămâni de lacrimi şi dor nemărginit de când a plecat la cele veşnice scumpa şi iubita noastră,
ECATERINA MOŞ.
Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică şi să o aibă în paza Sa!
Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 20 iulie, la Bisericuţa din Nufărul. Nu te vom
uita niciodată! Soţul Ioan Moş
cu ginerele Marius şi nepoatele
Mălina şi Natalia. (1375)

AURICA LIPOU,
s-a înălţat la ceruri. Prezenţa
ta este în suﬂetele noastre, vo-



A plecat dintre noi un

cea ta ţi-o auzim în gând, iar

suﬂet bun, în urmă cu 6 săp-

chipul tău îl vedem doar în vis.

tămâni, dragul nostru ginere,

Păstrăm vie în inimile noastre

cumnat, unchi,

amintirea ta, iubirea şi dăruirea
cu care ne-ai înconjurat. Nu te
vom uita niciodată, suﬂet bun şi
iubitor. Mulţumim celor care-ţi
vor păstra un moment de aducere aminte. Soţul Traian, ne-

MIRCEA DUCA.
Ne-ai fost ajutorul potrivit
dat de Dumnezeu. Vei rămâne
veşnic în suﬂetele noastre. Îţi
revedem zâmbetul în fotograﬁi,
îţi dăruim dragostea şi neuitarea veşnică. Mama soacră Ma-

poata Mariana cu soţul Mircea

ria, Dana, Ina, Gigi, Francisca

Nicoară şi nepoţica Iulia. (1322)

şi Armand. (1383)



Amintiri dragi, sfaturi
neprețuite și un dor nesfârșit
este tot ce ne-a rămas de la
plecarea ta în veșnicie, dragă
mamă, soacră, bunică și străbunică,
FLORICA CHIFOR.
Dumnezeu să-ți odihnească suﬂetul tău bun și îndurător
alături de cei dragi. Parastasul
de 40 de zile va avea loc sâmbătă 20 iulie, la Biserica din Nojorid. Nu te vom uita niciodată.
Familia îndurerată. (2359)

