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ANSVSA: Condiţii necesare pentru

Piața reglementată:

Acordarea despăgubirilor
pentru animale
Potrivit prevederilor legale, proprietarii de animale şi păsări pot beneﬁcia de
despăgubiri de la autorităţil
guvernamentale, în vederea
lichidării rapide a bolilor
transmisibile la animale, inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de boală.

Beneﬁciază de despăgubiri,
potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele ﬁzice proprietare de animale respectând
normelor sanitare veterinare în
vigoare, cu referire la: declararea şi înregistrarea obligatorie
în registrul agricol şi în sistemul naţional de identiﬁcare
şi înregistrare a animalelor;
dacă au suferit pagube la suspicionarea sau conﬁrmarea
bolii prin aplicarea măsurilor
de control speciﬁce pentru lichidarea rapidă a focarelor de
boli transmisibile; dacă animalele suspicionate de boală
au fost predate către unităţile
de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către
proprietarii acestora ori prin
intermediari, persoane ﬁzice
sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor (de la data
aprobării acestor programe) în
vederea sacriﬁcării în scop de
diagnostic; proprietarii de animale din exploataţiile aﬂate în
zona de protecţie a focarului,
care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor
de eradicare şi combatere a
bolilor. Nu beneﬁciază de despăgubirile prevăzute în actele
normative persoanele ﬁzice şi
juridice proprietare de animale, în urmatoarele situaţii: dacă
nu au comunicat medicului
veterinar oﬁcial sau medicu-

lui veterinar de liberă practică împuternicit modiﬁcările
apărute în starea de sănătate
a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de
boală, moartea sau tăierea de
necesitate a unor animale, în
termen de maximum 48 de
ore, prin notiﬁcare scrisă sau
anunţ telefonic; dacă nu asigură şi nu respectă normele
de igienă şi biosecuritate în
exploataţiile înregistrate sanitar-veterinar; dacă au importat
animale bolnave a căror boală
a fost dobândita anterior intrării pe teritoriul României şi a
fost constatată prin testele de
laborator; dacă au introdus în
exploataţie animale noi fără
documentele sanitare veterinare prevăzute de lege (paşaport
pentru bovine şi cabaline, document de mişcare, document
sanitar veterinar care să ateste
starea de sănătate); dacă au introdus în exploataţie animale
provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aﬂată în derularea

lichidării unui focar de boală;
dacă se constata de autorităţile competente că au încălcat
legislaţia în vigoare, privind
prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi
de la animale la om, precum şi
legislaţia privind identiﬁcarea,
înregistrarea şi mişcarea animalelor. Plata despăgubirilor
se face din fondurile prevăzute
în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, prin
DSVSA judeţene, la valoarea
de înlocuire la preţul pieţei a
animalului tăiat, ucis ori altfel
afectat sau, după caz, la suma
pierderii suferite de proprietar,
la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de
boală. Despăgubirile se acordă
în baza evaluărilor făcute de
comisia de evaluare organizată
prin lege, care va stabili suma
cuvenită pentru pierderea suferită de proprietarul animalelor în cauza. Documentaţia întocmită se depune la DSVSA,

vizata de catre medicul oﬁcial
al circumscripţiei sanitare veterinare zonale şi se aprobă de
conducerea DSVSA a judeţului
în cauză. Reamintim, în încheiere, că în cadrul strategiilor
şi a programelor autorităţilore
sanitare veterinare centrale şi
judeţene, stabilite anual, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice
şi sălbatice, a corelaţiei dintre
bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, asigurarea
sănătăţii publice şi protejarea
intereselor consumatorilor, se
are în considerare frecventă
aria de răspândire şi evoluţia
bolilor în rândul efectivelor de
animale de gravitatea lor pentru alte animale şi oameni, de
consecinţele posibile pe plan
social şi economic. De precizat
că lista cu bolile pentru care
se acordă despăgubiri este inclusă în Ordinul ANSVSA nr.
45/15 iunie 2012.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Din martie 2018,

Taxă anuală pentru deținătorii
de domenii „.ro”
Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică București (ICI)
a anunțat recent că va introduce, din martie 2018, o
taxă anuală de înregistrare
și mentenanţă a domeniilor
„.ro” pentru site-uri.
Concret, începând cu 1 martie 2018, va ﬁ introdusă o taxă
anuală de șase euro, fără TVA,
pentru serviciul de mentenanță anuală în cazul domeniilor „.ro”, iar deținătorii unor
astfel de domenii vor putea
să achite contravaloarea serviciului de mentenanță pentru

perioada dorită de cel puțin un
an și maximum zece ani. Valoarea tarifului a fost stabilită
la nivelul pieței europene din
domeniu, ajustată la veniturile și la puterea de cumpărare
a românilor. Tariful practicat
de către registrarul ICI București (vânzare directă pe site-ul
www.rotld.ro) va ﬁ de 12 euro/
an + TVA. Conform informării instituţiei, data de expirare
a domeniilor se va calcula ținând cont de principiul conform căruia vechea taxă de
înregistrare trebuie să acopere
minim cinci ani de mentenanță (...). Potrivit anunțului ICI

București, postat pe RoTLD
(Registrul român de domenii
pentru site-uri „.ro”), o astfel
de măsură urmărește alinierea
la practica europeană, respectarea bunelor practici și a recomandărilor ICANN, entitatea
care coordonează procesul
de reglementare al internetului la nivel mondial la care
ICI București este membru și
parte interesată (stakeholder)
din 1993, respectiv asigurarea
fondurilor necesare dimensionării infrastructurii IT și creșterea securității și ﬁabilității.
De precizat că datele oﬁciale
indică faptul că, anul trecut,

Centrul Naţional de Răspuns
la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) a colectat şi procesat circa 110,195
milioane de alerte de securitate cibernetică, în creştere cu
61,55% faţă de 2015, care au
afectat un număr de 2.920.407
adrese IP unice. Numărul total
de IP-uri unice alocat organizaţiilor din România era, în
2016, de 7.540.736, în scădere
faţă de anul 2015 (8.958.498) şi
faţă de anul 2014 (aproximativ
10 milioane), respectiv de anul
2013 (aproximativ 13,5 milioane).
 Doina A. NEAGOE

A crescut valoarea
tranzacțiilor cu acțiuni
Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni realizată
în această săptămână pe piața reglementată
a Bursei de Valori București (BVB) a fost
de peste 201,1 milioane lei, în creștere cu
32,3%, comparativ cu cea de săptămâna
precedentă.
Raportat la moneda europeană, valoarea
totală a acestor tranzacții se ridică la peste
43,9 milioane euro. Pe prima poziție, în topul
celor mai tranzacționate acțiuni, în această
săptămână, se aﬂă SIF2 Moldova cu o valoare
de peste 52,2 milioane lei, urmată de Electrica
cu 28 milioane lei și de Banca Transilvania, pe
poziția a treia, cu 26,9 milioane lei. Locurile
patru și cinci sunt ocupate de BRD cu 22,4 milioane lei și de OMV Petrom cu 17,5 milioane
lei. Pe sistemul alternativ de tranzacționare,
primul loc este ocupat de către Deutsche Bank
cu aproape 0,6 milioane lei, urmată de E.ON cu
88.000 lei și de Electroprecizia cu 69.819 lei.
Pe al patrulea loc, în acest top, se situează Life
Is Hard cu 54.692 lei și Petrocart cu 46.804 lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor derulate, de la
începutul anului, pe toate piețele administrate
de BVB se ridică peste 8,48 miliarde lei.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 21.08.2017 – 25.08.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
24.08.2017 08:00-15:00 Loc.: Șerani (p), Călin (p),
Șuncuiuș (p).
24.08.2017 09:00-17:00 Loc.: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
24.08.2017 09:00-15:00 Loc.: Valea lui Mihai cu str.:
Fabricii, nr. 1 (Fabrica Finproject, societatea Faciolli);
Adoni cu nr.: 231-242; 158-165; 100-116; 14-35.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
24.08.2017 09:00-16:00 Loc.: Lelești - circuit Mortănești, Șoimi, Meziad (p), Beiuș cu str. I. Ciordaș, Moților,
Târgul Mare, Târgul Mic, Devei, Biruinței, General Mociulschi, Bujorilor, Mihai Viteazul.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
24.08.2017 08:00-16:00 Loc.: Belﬁ r (p), Salonta cu str.:
Menumorut, Gyori Jakab, Ion Ilariu, Radnoti Miklos,
Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie, Bajza Jozsef, Batthyany Lajos, Mihai Viteazul, Tompa Mihály, Erdélyi József, George Coșbuc, Puskin, Roman Ciorogariu,
Szél Kálmán, Mikes Kelemen, Petoﬁ Sandor, Oradiei
(p), Iuliu Maniu, Bem Jozsef, Lovassy Laszlo, Bihorului
(p), Zilahy Lajos (p), Hunedoarei (p), Kálvin, Corneliu
Coposu, Bocskai István, Arany János (p), Földi János,
Aurel Lazăr.
5.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Oradea
24.08.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. b-dul. Decebal (p), Constructorilor, Principatele Unite, Satelitului,
Retezatului, Călărașilor, Splaiul Crișanei, Oneștilor, Poieniței, Păcii, Olimpiadei, Eroul Necunoscut, Sportului,
Iasomiei, Barierei, Dragoș Vodă, Slănicului, Elanului,
Rosmarinului, Magnoliei, Șirul Canonicilor, Mihai Eminescu, Deltei, Dunării, Cometei, Episcop Roman Cioragariu, Vasile Alecsandri, Universității, Umbrei, Armatei
Române, Lăpușului, Meziadului, Coriolan Hora, Al. Cazaban, Piața București, Berzei, Săvineștilor, Tudor Vladimirescu, Barcăului, Emil Grigore, Verii, Meșteșugarilor, Republicii (p), Aurel Lazăr, Iosif Vulcan, Nicolae
Grigorescu, Libertății, Piața Ferdinand.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
24.08.2017 09:00-17:00 Loc.: Calea Mare, Cihei, Fughiu, Cetariu, Cheriu, Păușa, Șauaieu, Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Sărsig, Ciuhoi, Cenaloș,
Palota.
24.08.2017 09:00-17:00 Loc.: Hidişelu de Sus (p).

