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Pesta porcină africană. Autorităţile exclud „informaţiile preferenţiale”

27 focare în Bihor
urmare din pagina 1
Pentru a preveni răspândirea bolii, au fost sacriﬁcați atât
porcii bolnavi, cât și cei care au
fost în contact cu aceștia și au
fost recoltate probe pentru examene de laborator de la animalele moarte și sacriﬁcate, ﬁind
afectați în total 261 de porci”,
menţionează DSVSA Bihor.
Conform
procedurilor,
specialiștii din cadrul DSVSA
Bihor au luat imediat măsuri
privind punerea sub supraveghere sanitară veterinară a
exploatațiilor, impunerea de
restricții de mișcare, efectuarea dezinfecţiei exploatațiilor
afectate, a spaţiilor de cazare
ale porcilor, a aleilor, a perimetrelor, a ustensilelor şi a obiectelor potenţial contaminate.
„În cadrul măsurilor zoosanitare de prevenire și combatere dispuse de către Centrul
Local de Combatere a Bolilor
Bihor, pentru controlul și stingerea focarelor de PPA, prin
Ordin al Prefectului Județului
Bihor, s-a dispus, începând cu
data de 9 august, aplicarea măsurilor de ucidere preventivă a
tuturor efectivelor de porcine
din gospodăriile individuale/
fermele din satul Abrămuț –
comuna Abrămuț, satul Albiș
– comuna Buduslău și satul
Olosig, din orașul Săcueni. Îi
asigurăm pe toți proprietarii
animalelor ucise că vor beneﬁcia de despăgubiri conform
prevederilor HG 1214/2009,
modiﬁcată și completată prin
HG 484/2018”, se precizează în comunicatul de presă al
DSVSA Bihor. Instituţia cere
sprijin şi înţelegere din partea
cetăţenilor şi a operatorilor
economici pentru respectarea
măsurilor dispuse, având în
vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Informaţii şi
speculaţii

Pe de altă parte, de la nivel central se arată că situația
creată de criza pestei porcine
africane este gestionată astfel în cât nu pot ﬁ favorizate
ﬁrme, ferme sau persoane,
a declarat Geronimo Brănescu, președintele Autorității
Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA.
Potrivit
oﬁcialului,
speculațiile potrivit cărora anumite ferme ar ﬁ beneﬁciat de
unele informații preferențiale
nu își au rostul, cu atât mai
mult cu cât reprezentanții tuturor entităților implicate au primit sub semnătură informări.
De asemenea, este exclusă
speculația potrivit căreia unele
ﬁrme furnizoare de antidoturi
ar putea proﬁta de noua criză
epizootică, neexistând deocamdată antidoturi.

„Într-o astfel de boală, pesta porcină africană, nu există proﬁlaxie speciﬁcă și nu
există tratament. Și atunci se
utilizează numai o proﬁlaxie
generală, se utilizează doar
dezinfecția. Iar dezinfectanții
pot ﬁ achiziționați numai în
condiții legale. Autoritatea
centrală (ANSVSA –n.r.) nu
achiziționează dezinfectanți,
ci numai Direcțiile Sanitare
Veterinare (DSV) județene,
care au personalitate juridică, au obligația legală să
achiziționeze, în condițiile legii, astfel de dezinfectanți”, a
precizat Geronimo Brănescu.
Cât
despre
„informații
preferențiale” de care ar ﬁ
beneﬁciat unele ferme la
declanșarea crizei, oﬁcialul a
menționat că din 2016-2017
până în prezent „am avut peste 500 de instruiri și informări
ale tuturor entităților implicate
- indiferent că vorbim despre
agenți economici, vânători,
asociații de vânătoare - la ﬁecare DSV județeană. Au luat la
cunoștință cu toții despre peri-

Program normal
în 16 şi 17 august
Instituţia Prefectului judeţului Bihor a
anunţat că atât Serviciul de Paşapoarte,
cât şi cel de Permise şi Înmatriculări vor
funcţiona în 16 şi 17 august, având program
normal de lucru pentru a nu genera reprogramări în masă şi aglomerări la ghişee.

colul apropierii pestei porcine
africane. De asemenea, au fost
informări cu privire la ridicarea nivelului de biosecuritate
în exploatațiile profesionale,
tocmai în vederea evitării ridicării la maximum a riscului
de contaminare în interiorul
exploatațiilor”.
„Fiecare fermă și-a asigurat managementul după cum
a considerat. Dacă au fost sub
presiunea apariției acestei boli
în județele riverane, am avut
cazuri care și-au redus efectivele de porci și lucrurile au
avut o anumită dinamică. În
mod ferm aﬁrm că toți au fost
informați, sub semnătură, ca
să nu existe interpretări că nu
s-au uitat la televizor sau că
n-au citit nu-știu-ce publicație.
În permanență a fost actualizată informația, au fost puși la
curent atât cu evoluția bolii, cât
și cu nivelul de biosecuritate pe
care trebuie să-l îndeplinească
pentru a evita introducerea
acestei boli în exploatație”, a
mai spus oﬁcialul. 

EuroVelo

Proiect-pilot pentru o reţea de piste de biciclete
Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat
săptămâna trecută la Oradea, lansarea unui proiectpilot privind amenajarea
unei reţele de piste de biciclete în judeţul Bihor. Proiectul,
destinat conectării turiştilor
pe biciclete din ţările europene, ar urma să primească
ﬁnanţare anul viitor, iar, ulterior, acesta va ﬁ extins iniţial în judeţele de la graniţă,
iar apoi va ﬁ creat un circuit
naţional.
Ministrul Mediului a declarat că, la propunerea peşedintelui Consiliului Judeţean

Bihor, Pasztor Sandor, anul
viitor va lansa proiectul-pilot EuroVelo, pentru crearea
de piste de biciclete la graniţa
cu Europa de Vest. „Asta înseamnă că în judeţul Bihor, la
graniţă, să-i dăm posibilitate
ﬁecărui turist care vine din
afară cu bicicleta să poată intra
în România într-un circuit, să
spunem, uşurat, nu cu bicicleta pe maşină sau la spinare”,
a aﬁrmat Graţiela Gavrilescu.
Înainte, se va face un studiu de
traﬁc, iar după rezultatele din
Bihor va ﬁ extins proiectul la
nivelul tuturor judeţelor de la
graniţă. „Va urma extrapolarea
lui, într-un viitor cât mai apropiat, la nivel naţional, luând în

calcul şi traseul autostrăzilor
care sunt construite în România şi drumurile naţionale şi
judeţene. Ca să putem face şi
o hartă a pistelor de biciclete,
a unui circuit integrat la nivel
naţional, aşa cum au şi alte
state europene”, a menţionat
ministrul Gavrilescu. Preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, a precizat că a atenţionat
primarii localităţilor bihorene
de lângă trecerile de frontieră
că se doreşte depunerea unui
proiect EuroVelo, care va primi
ﬁnanţare anul viitor din partea
Ministerului Mediului. „Avem
promisiunea de susţinere bugetară de la doamna ministru.
Va ﬁ un program-pilot pentru

Paşapoarte şi Înmatriculări

ţara noastră pe care dorim să-l
extindem şi în celelalte judeţe”,
a menţionat Pasztor.
 I.M.

Angajații din sectorul bugetar vor avea o
minivacanță de cinci zile între 15 și 19 august,
după ce Guvernul a adoptat, în ședința de joi,
2 august, o hotărâre ca zilele de 16 și 17 august
să ﬁe zile nelucrătoare în sistemul public.
Cele două zile nelucrătoare vor ﬁ recuperate
ﬁe pe 25 august și pe 1 septembrie, adică în
cele două zile de sâmbătă care urmează după
minivacanță, în regim de program normal, ﬁe
prin prelungirea programului de lucru până
pe 7 septembrie, potrivit planiﬁcărilor. Ieri,
printr-un comunicat de presă, Instituţia Prefectului judeţului Bihor a anunţat că angajaţii
Serviciului de Paşapoarte şi cei ai Serviciului
de Permise şi Înmatriculări vor avea liber doar
în data de 15 august. „Cu toate că prin Hotărârea de Guvern nr. 595 din 2 august 2018 zilele
de 16 și 17 august 2018 au fost stabilite ca zile
libere pentru salariații din sectorul public,
considerăm că în cazul celor două servicii din
subordinea Instituției Prefectului Județul Bihor
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Bihor, respectiv
Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
Bihor, activitatea acestora NU poate ﬁ întreruptă întrucât s-ar genera reprogramări în masă
și implicit aglomerații în perioada ulterioară
zilelor stabilite ca ﬁind libere. Astfel, ambele
servicii vor funcționa în zilele de 16, respectiv
17 august cu program normal de lucru”, se
precizează în comunicat.
 I.M.

În 16 şi 17 august

Program normal
la Biroul Apostilă
Prefectura Bihor a anunţat că Biroul
Apostilă din cadrul instituţiei va funcţiona,
cu program normal, atât joi, 16 august, cât şi
vineri, 17 august.
Cu toate că prin Hotărârea de Guvern nr. 595
din 2 august 2018 zilele de 16 și 17 august 2018
au fost stabilite ca zile libere pentru salariații
din sectorul public, Instituţia Prefectului
judeţului Bihor a decis ca Biroul Apostilă să
lucreze atât joia, cât şi vinerea viitoare „având
în vedere numărul mare de solicitări pentru
apostilare documente speciﬁc acestei perioade
(25 - 30 cereri/zi)”. „În vederea satisfacerii tuturor cererilor aducem la cunoștința cetățenilor
că Biroul Apostilă din cadrul Instituției
Prefectului Județul Bihor va funcționa în 16
și 17 august cu program normal”, precizează
Instituţia Prefectului. Mai exact, joi, 16 august,
între orele 9.00 – 11.00, se preiau documentele, iar între orele 14.00 – 16.00 se eliberează
actele; vineri, 17 august, actele se preiau între
orele 9.00 – 11.00 şi sunt eliberate apostilate în
intervalul orar 13.00 – 14.00.
 R.C.

