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Primul focar de pestă porcină africană în România

Agenda politică

urmare din pagina 1
...mai ales în Georgia, Armenia, Azerbaijan, Rusia, Ucraina şi Belarus. Pe continentul
european, ea a mai evoluat, în
trecut, în Spania, Portugalia,
Franţa, Olanda şi Italia (Sardinia). Începând cu luna ianuarie
2014, mai multe mii de cazuri
la porcii mistreţi şi câteva zeci
de focare au fost notiﬁcate de
state membre al Uniunii Europene ca Lituania, Letonia, Polonia, Estonia și, de curând, și
în Cehia.
„Mecanismele modului de
răspândire a acestui virus sunt
încă neclare, dar se pare că răspândirea rapidă a bolii are loc,
excluzând căile clasice de infecţie (prin animale bolnave),
în special datorită neglijenţei umane în ceea ce priveşte
proasta manipulare a carcaselor şi produselor provenite de la
porcii infectaţi. În baza rezultatelor preliminare, se pare că
și în cazul focarului din România virusul bolii a fost introdus
în gospodărie prin intermediul
unor alimente de origine animală contaminate, provenite din Ucraina”, precizează
DSVSA. În scopul prevenirii
introducerii bolii pe teritoriul
județului Bihor, Direcţia Sanitară Veterinară Bihor a dispus
implementarea unui program
de măsuri. Astfel, a fost convocat şi activat Centrul Local
de combatere a bolilor, pentru
asigurarea aplicării de măsuri
concentrate, prin colaborarea
interinstituțională a tuturor
factorilor cu responsabilități în

„Este o bâlbâială inimaginabilă pentru un
Guvern într-o țară europeană. Totul se face
prin hei rup, prin improvizație. Nu există
niciun plan. În conformitate cu declarațiile
Ministerului Muncii, nu s-a avut în vedere
impactul pe care îl are legea salarizării asupra pensiilor speciale, ceea ce mie îmi arată
că acest Guvern nu mai trebuie să reglementeze”, a declarat ieri Ludovic Orban.

Măsuri de prevenire şi control

Se fac inclusiv controale în traﬁc
domeniu. De asemenea, vor ﬁ
distribuite materiale informative către populație, care vor ﬁ
aﬁșate la punctele de intrare în
țară (rutiere și aeriene), sediul
primăriilor și alte puncte de
interes social și turistic. O altă
măsură luată a fost cea privind
realizarea de controale în traﬁc vizând în principal târgurile de animale, transporturile
internaționale de animale și
alimente, rutele de tranzit și
zonele turistice, dar şi instruiri
cu organizațiile care activează
în domeniile de risc (operatori
economici din sectorul zootehnic și alimentar, fonduri
de vânătoare, administratori
a unor zone de interes turistic
etc), în scopul conștientizării
pericolului epidemiologic și
social-economic indus de pes-

ta porcină africană, respectiv
de popularizare a măsurilor
de prevenire și diagnosticare
precoce a acestei boli. „Din recomandările generale de prevenire și combatere a bolii, necesare a ﬁ aplicate de cetățenii
județului, menționăm: asigurarea condițiilor de biosecuritate
în toate exploatațiile de porcine
(gospodării și ferme comerciale), cu interzicerea accesului la
animale cu statut neconoscut,
respectiv menținerea animalelor doar în adăposturi, ﬁind
interzisă scoaterea acestora pe
pășuni; hrănirea animalelor
doar cu furaje sigure, speciﬁce speciei, cu origine cunoscută, ﬁind interzisă hranirea
porcilor cu resturi alimentare
rezultate în gospodăria proprie
sau provenite de la unitățile de

alimentație publică (restaurante, cantine etc.); anunțarea de
urgență a medicului veterinar
local, a medicului oﬁcial zonal sau direct a DSVSA Bihor precum și a primăriei sau
consiliul local despre orice caz
de îmbolnăvire care evoluează
la porcii domestici cu febră și
mortalitate mare, respectiv a
identiﬁcării de cadavre sau
porci sălbatici bolnavi, în scopul aplicării precoce a măsurilor de diagnostic și prevenire”,
a menţionat dr. Remus Moţoc,
şeful Direcţiei Sanitare Veterinare Bihor. În perioada următoare, DSVSA Bihor va trimite
informări periodice cu privire
la evoluția bolii, respectiv măsurile ce se impun în scopul
combaterii acesteia.
 R.C.

Bihorul, printre cele 15 judeţe afectate de restricţii

Restricţii de circulaţie cauzate de caniculă
CNAIR a anunţat, ieri,
că în intervalul orar 12.00
– 20.00, pe drumurile
naționale și autostrăzile care
tranzitează 15 judeţe din
vestul țării au fost instituite
restricţii de circulaţie pentru
autovehiculele cu o masă autorizată >7,5 tone. Bihorul se
aﬂă printre judeţele în care
circulaţia a fost restricţionată, măsura putând ﬁ prelungită.
Restricțiile de circulație
sunt instituite în baza codului
portocaliu de caniculă (se vor
înregistra temperaturi maxime
cuprinse frecvent între 36 și
39 de grade) emis de ANM
Avertizarea este emisă pentru următoarele județe: Dolj,
Mehedinți,
Caraș-Severin,
Hunedoara, Timiș, Arad, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureș,
Sălaj, Satu Mare, Maramureș
și Bistrița Năsăud.
Astfel, CNAIR S.A. în baza

prevederilor articolului 44
alin.2 al Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
a interzis temporar circulaţia
vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de
7,5 tone, pe autostrăzile şi drumurile naţionale din judeţele
afectate de caniculă, cu excepţia: transporturilor de persoane; transporturilor de animale
vii şi de produse perisabile de
origine animală şi vegetală;
vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră;
transporturi funerare; transporturi poştale; transporturi
de echipamente de prim ajutor;
transporturi pentru distribuire de carburanţi; transporturi
de mărfuri sub temperatura
controlată; transporturi pentru tractări vehicule avariate;
transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele
calamitate; transporturi cu

vehicule specializate destinate
prin construcţie salubrizării;
transporturi apă îmbuteliată;
transporturi produse provenite
din exploatări agricole; transporturi militare implicate în
exerciţii multinaţionale.
Restricţionarea circulaţiei
este necesară pentru protecţia
sectoarelor de drum asfaltat
pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei,
se produc deformări majore
ireversibile cu pierderea stabilităţii îmbrăcăminţii rutiere.

Reamintim că informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot
ﬁ obţinute de la Dispeceratul
Companiei Naţionale de Autostrăzi si Drumuri Naţionale
din Romania S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33;
021/264.33.54 şi 021/9360 sau
accesând pagina de internet
www.cnadnr.ro . În funcţie
de anunţurile meteorologilor,
restricţiile de circulaţie este
posibil să ﬁe prelungite zilele
următoare. 

Pensiile speciale şi
minciuni electorale

„Acest Guvern trebuie să plece acasă cât
mai repede pentru că nu face altceva decât să
creeze o criză gravă fără precedent în niște
domenii în care înainte de instalarea Guvernului era liniște și toate lucrurile funcționau
bine”, a declarat Orban, la Parlament, întrebat
cu privire la pensiile militarilor.
„PSD, în toată campania electorală, nu a
vorbit deloc despre faptul că va interveni
asupra pensiilor speciale, că le va plafona sau
că le va scădea. Se conﬁrmă în aceste zile încă
o dată că PSD a mințit în campania electorală
cel puțin prin omisiune în acest caz electoratul,
făcând vorbire exclusiv de majorările de pensii
pe care le vor aplica atunci când vor veni la
guvernare”, a spus şi Ilie Bolojan. El a subliniat
că PNL respinge adoptarea de ordonanțe de
urgență în cazul pensiilor de speciale.
„În ceea ce privește intervenția prin
ordonanțe de urgență, respingem această
formulă de rezolvare, pentru că s-a dovedit și
în cazul legii salarizării unitare că, făcută pe
picior și neestimând toate efectele pe care o
lege le poate genera, s-au produs efecte negative în alte domenii și la fel cum legea salarizării
unitare prin creșterile de salarii în sistemul militar a generat și majorarea pensiilor speciale,
fără ca această majorare să ﬁe luată în calcul
de către Guvern la data respectivă și estimată
în bugete, ceea ce, după datele pe care le avem,
generează deﬁcite masive în bugetul de pensii,
riscă să creeze altă situație în care acest tip de
reglementare să ﬁe făcută pe picior și să aibă
alte efecte. O discuție onestă cu sindicatele, cu
toți cei care au un rol în stabilirea acestor pensii și o reglementare a lor așezată și pe termen
lung nu o respingem și este varianta cea mai
corectă. (...) Cea mai mai sănătoasă formulă de
plată a pensiilor și de sustenabilitate a acestui
sistem în anii următori este plata funcției de
contributivitate, iar pensiile speciale să ﬁe întradevăr o excepție și nu să se extindă la foarte
multe categorii socio-profesionale”, a declarat
Bolojan.
„În România s-au majorat salariile pentru oamenii de decizie atât din sistemul de
magistratură, din Camera Deputaților, din
Senat, din administrația publică locală, din
Interne, din Apărare, ceea ce dacă s-ar aplica
acest principiu al contributivității în mod cert,
oamenii aceștia ieșind la pensie la termen la o
vârstă care menține sustenabilitatea sistemului
pe pensii au asigurate niște venituri decente și
după perioada de pensionare”, a arătat Bolojan.
De pensiile speciale trebuie să beneﬁcieze cât
mai puține categorii.
„Trebuie făcute simulări și analize care să
vadă ce modiﬁcări ar produce introducerea
principiului contributivității. Din punctul meu
de vedere, cei care poartă arma în mână, care
sunt pe fronturi în Afganistan sau care își riscă
viața se justiﬁcă în mod cert să aibă o pensie
specială. Pentru celelalte categorii, trebuie
luate în discuție aceste aspecte și în funcție de
simulările care se fac, în așa fel încât toți cei
care beneﬁciază astăzi de pensii speciale să ﬁe
retribuiți și în continuare cu o pensie decentă”,
a mai spus Bolojan.
Pe de altă parte, el consideră că majorarea
salariilor angajaților MAI cu 10% este un
„act disperat” al Guvernului pentru limitarea
nemulțumirilor din acest domeniu.

