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Vineri, 25 august 2017

În urma controalelor inspectorilor sanitar-veterinari

Zeci de unităţi închise
urmare din pagina 1
...caracterizat prin temperaturi caniculare care favorizează alterarea accelerată a
alimentelor. În urma acestor
acțiuni au fost aplicate 54 de
sancțiuni contravenționale, din
care 34 de amenzi în valoare
totală de 97.400 lei, și au fost
emise 60 de ordonanțe de încetare a activității. „Principalele
neconformități constatate cu
ocazia acestor controale sunt
reprezentate de funcționarea
fără autorizație sanitară veterinară, depozitarea și manipularea neigienică a alimentelor,
igienă necorespunzătoare în
spațiile de producție și comercializare a alimentelor”, se
precizează într-un comunicat
de presă transmis de DSVSA
Bihor. În domeniul sănătății
animale, specialiștii din cadrul
DSVSA Bihor au realizat în
principal activități de supraveghere și prevenire a introducerii pe teritoriul județului Bihor
a pestei porcine africane, derulând numeroase acțiuni de control în exploatațiile comerciale
și cele de tip gospodăresc care
dețin și exploatează animale din specia porcină, acțiuni
coroborate cu supravegherea
mișcărilor de animale și controale în târgurile de animale
și în traﬁc. În acest context,
micilor agricultori le sunt reamintite principalele măsuri de
protecție care trebuie aplicate
pentru a preveni apariția focarelor de pestă porcină africană.
Astfel, nu se intră în adăposturile unde sunt crescuţi porcii
cu încălţămintea şi hainele cu
care se umblă pe stradă. Este
recomandat chiar ca, pentru
dezinfecţia la intrarea în adăpost, să existe o tăviţă cu paie
îmbibate cu o soluţie slabă de
sodă caustică sau alt dezinfectant. Apoi, porcii trebuie
crescuţi doar în spaţii îngrădi-

Un alt subiect abordat la

Condiţii minime de participare:
- absolvent de studii medii cu diplomă de
bacalaureat;
- cunoştinţe operare pe calculator;

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea

angajează prin concurs pentru Grădina Zoologică:
- 1 ÎNGRIJITORI ANIMALE
- 3 MUNCITORI ÎNTREȚINERE
Condiţii minime de participare:
- absolvent de minim 8 clase;

Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul personal al
S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la data de 30.08.2017 ora
1000 și vor cuprinde: cerere, copie act identitate, copie act
studii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul S.C.
A.D.P. S.A. Oradea – str.Gheorghe Dima nr.5, tel.:
0259-479148.

Foto arhivă
te, fără posibilitatea de a veni
în contact cu porci străini, cu
porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici. Animalele nu trebuie
hrănite cu resturi alimentare/
lături/spălătură provenite de la
carnea de porc gătită în familie. Dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu poate
ﬁ dată porcilor apa provenită
de la spălarea cărnii sau resturi
de carne. Specialiştii mai atrag
atenţia ca scroafele/vierii din
exploataţie să nu ﬁe scoşi în
scopul montei cu animale din
altă exploataţie. De asemenea,
micii agricultori sunt sfătuiţi
să nu cumpere purcei din locuri
necunoscute, fără a ﬁ identiﬁcaţi (cu crotalie) şi fără certiﬁcat sanitar-veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar
de liberă practică împuternicit,
şi să nu folosească în hrana
animalelor iarbă culeasă de
pe câmp, pentru că ea ar ﬁ putut să vină în contact cu porci
mistreţi bolnavi. Referitor la
utilizarea în fermele de păsări
a substanțelor biocide care

conțin ca substanță activă ingredinetul FIPRONIL, precum
și remanența acestuia pe coaja
ouălor, au fost veriﬁcate 15 din
cele 19 ferme de găini ouătoare autorizate în județul Bihor,
constatându-se că nici o fermă
nu folosește substanțe biocide
care conțin Fipronil. „Urmare
a activităților desfășurate în
sectorul sănătății și bunăstării animale au fost aplicate 36
de sancțiuni contravenționale
din care 21 de amenzi în valoare totală de 26.140 lei și
a fost interzisă activitatea
la 10 operatori. Principalele
neconformități constatate cu
ocazia acestor controale sunt
reprezentate de transportul și
comercializarea de animale și
produse medicinale fără documente legale, nerespectarea măsurilor de biosecuritate
în exploatațiile de animale și
efectuarea de tratamente medicamentoase fără declararea
acestora”, informează comunicatul DSVSA Bihor.
În domeniul sprijinirii producătorilor agricoli în vederea accesării și obținerii de

fonduri europene, DSVSA
Bihor a derulat, în cursul lunii august, 300 inspecții în
exploatații privind veriﬁcarea de către agricultori a
cerințelor legale în materie de
gestionare a SRM 4-5,9 (privind ecocondiționalitatea în
cadrul schemelor și măsurilor
de sprijin pentru fermieri) și
a SRM 11-13 (privind bunele
condiții agricole și de mediu).
„Menționăm că județului Bihor i s-a atribuit un eșantion
de control de aproximativ 500
de exploatații, de ﬁnalizarea acestora în bune condiții,
până în data de 15 septembrie
a.c., ﬁind condiționată acordarea sprijinului ﬁnanciar către
fermieri aferent anului 2017,
motiv pentru care, pe această cale, rugăm toți fermierii
incluși în eșantionul de control
(exploatații comerciale, dar și
exploatații
nonprofesionale)
să acorde tot sprijinul necesar specialiștilor din cadrul
DSVSA Bihor care efectuează aceste inspecții”, este apelul instituţiei către fermierii
bihoreni.

conferința de presă a fost cel
legat de migranți. Pe frontiera
româno-maghiară, în zona de
competență a ITPF Oradea,
au fost înregistrate în primul
semestru (ianuarie-iunie) 947
de persoane. În iulie august (01
iulie-21 august) au fost depistate (atenție!) 661 de persoane.
Din totalul de 661 persoane depistate în zona de competență a
ITPF Oradea, 567 au acționat
la frontiera verde (treceri ilegale, tentative de trecere ilegală a
frontierei și persoane descoperite în activitatea de prevenire)
și 94 persoane au fost depistate
în PTF-uri (ascunse în mijloace de transport, cu documente
false/falsiﬁcate sau aparținând

altor persoane).
„Din totalul persoanelor
depistate la frontiera verde,
45% au acționat între PTFuri, iar 15% dintre aceștia au
fost facilitați, remarcându-se
o creștere foarte mare a presiunii pe frontiera româno-ungară. Dacă în primul semestru
al anului 2017, cele mai multe
persoane au fost depistate la
SPF Nădlac, Vărșand, Borș și
Valea lui Mihai, în lunile iulie
și august au fost și în zonele de
responsabilitate al SPF Turnu,
SPF Curtici și SPF Diosig. În
proporție de 78% migranții
provin din centrele pentru
solicitanții de azil, grupurile
ﬁind constituite în general în

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea

organizează în data de: 31.08.2017, concurs de
selectie pentru:
- MEDIC VETERINAR (1 post)
Condiţii minime de participare:
- Studii superioare de specialitate – absolvent
al Facultăţii de Medicină Veterinară în domeniul
Medicină Veterinară;
- Drept de liberă practică ca medic veterinar;
- BIOLOG (1 post)
Condiţii minime de participare:
- Studii superioare de specialitate – absolvent al
Facultăţii de Stiințe domeniul Biologie;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul
personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la
data de 29.08.2017 ora 1500. Acestea vor conține:
cerere de înscriere la concurs; copie act identitate;
curriculum vitae; copie după actele de studii; copie
atestat de liberă practică medicală veterinară,
eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari (pentru
medic veterinar).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea – str.Gheorghe Dima
nr.5, tel.: 0259-479148.

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea

organizează în data de: 06.09.2017, ora
1000 concurs pentru următoarele categorii de
personal:
- ELECTRICIAN - 1 persoană
- LĂCĂTUȘ - 1 persoană;
- SUDOR - 1 persoană;
Condiţii minime de participare:
- absolvent de şcoală profesională / absolvent de
liceu cu caliﬁcare de electrician/lăcătuș/sudor.
- vechime de minim 1 an în funcţie;
Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul
personal al S.C. A.D.P. S.A. Oradea până la data
de 04.09.2017, ora 1500 și vor conţine: cerere de
înscriere la concurs, copie act identitate, curriculum
vitae, copie după actele de studii, copie după cartea
de muncă sau adeverinţe de la locul/locurile de
muncă anterioare;

Toţi provin din ţări musulmane

Numărul de
migranți a crescut

organizează în data de: 05.09.2017, concurs de
selecție pentru 2 OPERATORI DATE - CASIERI

Dosarele candidaţilor se pot depune la biroul
personal al S.C. A.D.P. S.A. până la data de
04.09.2017 ora.10:00. Acestea vor conţine: cerere
de înscriere la concurs, copie după actul de identitate,
curriculum vitae, copie după actele de studii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul
personal al societăţii: Oradea, str. Gheorghe Dima
nr.5, tel: 0259-479148.

Migranții au luat cu asalt frontierele în ultimele două luni
urmare din pagina 1
...chestorul de poliție Marin
Bondar.
Pentru a face față perioadei
ce urmează, când se preﬁgurează la ieşirea din ţară o creştere a traﬁcului de persoane
și mijloace de transport prin
punctele de frontiera de la graniţa cu Ungaria, ITPF Oradea
are în plan suplimentarea personalului care îşi desfăşoară
activitatea la controlul documentelor şi creşterea numărului arterelor de control din
punctele de frontieră.

S.C. Administraţia Domeniului Public
S.A. Oradea

zona localității Timișoara, încercând să ajungă cât mai repede la frontiera cu Ungaria. Cei
mai mulți migranți (371) au fost
cetățeni irakieni, urmați de sirieni (107) și pakistanezi (26).
În ciuda eforturilor pe care le
depunem, există și migranți
care reușesc să treacă, dar sunt
mult mai mulți cei pe care îi
prindem. La autocamioane, în
12 ore tranzitează vama 1.200
de mașini și nu avem cum să le
veriﬁcăm pe toate, mai ales că
unele, cum sunt cele din Turcia, au sigilii vamale. Am avut
doar două situații cu grupuri
care au trecut de noi și au fost
prinse în Austria și Germania”,
a spus Marin Bondar. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Sediul
S.C. A.D.P. S.A. Oradea – str.Gheorghe Dima
nr.5, tel.: 0259-479148.

Vă aşteptăm
şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi
achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica, între orele
16.00-18.00.

