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A fost sistată exploatarea lemnului în pădurea de la Balc

20 de focare de pestă africană
Numărul focarelor de pestă porcină africană în judeţul
Bihor a ajuns la 20, cu două
mai mult decât în urmă cu
o săptămână. Anunţul a fost
făcut marţi de Prefectura Bihor, care a mai menţionat că,
printre măsurile întreprinse,
Unitatea Locală de Decizie a
stabilit sistarea pe o perioadă
de trei săptămâni a exploatării... lemnului din domeniul
de vânătoare de la Balc.
Unitatea Locală de Decizie
s-a întrunit ieri la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului
Bihor, pentru a discuta despre
situația epidemiologică din
județul Bihor referitoare la
evoluția pestei porcine africane. Astfel, în această săptămână, numărul focarelor a ajuns
la 20, faţă de 18 săptămâna
trecută, înregistrate în opt localităţi bihorene: Crestur, Olosig, Cherechiu, Sânnicolau de
Munte, Abrămuț, Cheșereu,
Cubulcut și Albiș. „În urma
acestei întâlniri, vă informăm
că, pe lângă măsurile întreprinse, Unitatea Locală de Decizie a adoptat în unanimitate
sistarea pe o perioadă de trei
săptămâni a exploatării lemnului din domeniul de vânătoare
Wild Boar, Balc”, menţionează
Prefectura Bihor.
În comunicat se reaminteşte
programul de măsuri preventive și de control cu privire
la combaterea pestei porcine:
să nu intrați în adăposturile
unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi
umblat pe stradă. Este recomandată dezinfecţia la intrarea
în adăpost; creşteţi porcii doar
în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu
porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi
sau cu proprietari străini care
deţin porci domestici; hrănirea animalelor doar cu furaje
sigure, speciﬁce speciei, cu
origine cunoscută ﬁind interzisă hrănirea porcilor cu resturi
alimentare rezultate în gospo-

La intrarea în fermă este recomandată dezinfecţia
dăria proprie sau provenite de
la unitățile de alimentație publică; nu scoateţi scroafele sau
vierii din exploataţie, în scopul
montei cu animale din altă exploataţie; nu cumpăraţi 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; nu folosiţi în
hrana animalelor iarbă culeasă
de pe câmp, pentru că ar ﬁ putut să vină în contact cu porci
mistreţi bolnavi; asigurarea
condițiilor de biosecuritate în
toate exploatațiile de porcine
(gospodării și ferme comerciale), cu interzicerea accesului la
animale cu statut necunoscut,
respectiv menținerea animalelor doar în adăposturi, ﬁind
interzisă scoaterea acestora pe
pășuni.
„Menționăm că Pesta Porcină Africană NU afectează oamenii, neexistând nici cel mai
mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având,
însă, impact la nivel social din
punct de vedere economic. NU
există tratament sau vaccinare
contra Pestei Porcine Africane. Toate animalele suspecte

trebuie ucise şi neutralizate,
conform legislaţiei în vigoare,
iar proprietarii, ai căror porci
sunt identiﬁcați în Sistemul
Național de Înregistrare și
Identiﬁcare a Animalelor, vor
ﬁ despăgubiţi de către stat, la
preţul de piaţă al animalelor”,
se mai precizează în comunicatul de presă al Instituţiei
Prefectului judeţului Bihor.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
(ANSVSA) a anunţat luni, 30
iulie, că primele plăți compensatorii au ajuns la crescătorii
de porci afectați de pierderea
animalelor în acțiunile pentru
lichidarea rapidă a focarelor de
pestă porcină africană. Fondurile necesare sunt asigurate de
către ANSVSA, cu încadrarea
în bugetul aprobat cu această
destinație și rambursate ulterior de Comisia Europeană,
în conformitate cu deciziile
Grant. Despăgubirile se acordă
atât pentru animalele ucise în
cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă
a focarelor de boală, cât şi pentru pagube colaterale.
„În cazul pestei porcine africane, este interzisă valoriﬁca-

rea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise
sau altfel afectate”, precizează
Autoritatea.
Despăgubirile se acordă în
baza evaluărilor realizate de
Comisia de evaluare care analizează şi aprobă valoarea de
înlocuire a animalului/animalelor în funcţie de: valoarea
genetică, valoarea zootehnică,
sex, vârstă, greutate, starea ﬁziologică, categoria de producţie, preţul pieţei, la data când a
avut loc acţiunea de lichidare
a focarului de boală și valoarea unitară medie calculată pe
baza sumei totale a despăgubirii animalelor sau a produselor
în cauză.
Potrivit ANSVSA, „plata
despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel
afectate, se face la valoarea
de piaţă în termen de 90 de
zile de la tăierea, uciderea sau
afectarea în alt mod a animalelor”. ANSVSA menționează
că „până la această dată au
fost ﬁnalizate 51 de dosare de
evaluare, suma alocată acestor
despăgubiri ﬁind de 130.000
de lei (prețul acordat pe kg este
cuprins între 8 și 12 lei).
 I. MATEAŞ

Pentru locuințele din fondul locativ de stat

De azi se depun dosarele
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...de 1 ianuarie 1990; să nu
beneﬁcieze şi să nu ﬁ beneﬁciat
de sprijinul statului în credite
şi execuţie pentru realizarea
unei locuinţe; să facă dovada
realizării unui venit stabil prin
contract de muncă, adeverinţă de venit, cupon de pensie,
convenţie civilă, PFA sau alte
documente doveditoare în vederea achitării chiriei lunare şi
a cheltuielilor aferente locuinţei
(nu sunt eligibile veniturile din

drepturi de asistenţă socială
sau declaraţii pe proprie răspundere); să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă
din fondul locativ de stat sau o
locuinţă aﬂată în proprietatea
municipiului Oradea; nu au fost
evacuaţi sau nu au fost nevoiţi
să predea, din propria culpă,
locuinţa aﬂată în proprietatea
Statului Român sau în proprietatea municipiului Oradea; să
nu ocupe abuziv un imobil proprietatea Statului Român sau

proprietatea municipiului Oradea; să nu ﬁgureze cu debite
restante la bugetul local. „Dosarele incomplete și cele depuse după termen vor ﬁ respinse.
Solicitanții care au avut dosare
depuse în anii anteriori și nu au
primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2018. Dosarele depuse în
anii anteriori nu se iau in considerare. Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe din fondul

locativ de stat, destinate închirierii în municipiul Oradea, dosarele vor ﬁ analizate de Comisia de analiză a solicitărilor de
locuințe fond de stat și locuințe
aﬂate în proprietatea privată a
municipiului Oradea administrate prin Direcția Patrimoniu
lmobiliar, cu respectarea criteriilor de acces și a criteriilor de
selecție prin punctaj prevăzute
în Anexele 1 și 2 la HCL nr. 733
din 26.07.2018”, precizează Primăria Oradea. 

Eliberarea paşapoartelor

Program prelungit
cu două ore

urmare din pagina 1
Pentru municipiul București și județul Ilfov,
timpul de lucru a fost prelungit pentru primele 3 zile ale săptămânii, programul ﬁind
de la ora 8.30 la 18.30”, a declarat, sâmbătă,
șeful Direcției Generale de Pașapoarte, Mirel
Toancă.
Potrivit acestuia, ca urmare a suplimentării,
de săptămâna viitoare, la nivel național vor
funcționa 209 ghișee de primiri cereri și eliberări documente de călătorie.
Șeful de la Pașapoarte a reamintit faptul că
din această lună au intrat în vigoare mai multe
modiﬁcări legislative privind eliberarea sau
valabilitatea pașapoartelor, cea mai importantă schimbare ﬁind creșterea valabilității
pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani
pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani și
modiﬁcarea condițiilor în care poate ﬁ eliberat
pașaportul simplu temporar.
„Acest tip de pașaport se eliberează într-un
termen ce nu poate depăși 3 zile lucrătoare,
doar în situații obiective, în care, din motive de
sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul
altui stat și nu există timpul necesar pentru
emiterea pașaportului simplu electronic”, a
declarat Toancă.
Reprezentantul MAI a subliniat faptul că
modiﬁcările legislative au fost introduse pentru
a reduce aglomerația de la ghișeele serviciilor
de pașapoarte cauzată de numărul mare de
cetățeni care an de an solicită pașaport temporar, fără a avea o urgență.
„Odată cu creșterea valabilității pașaportului
simplu electronic la 10 ani, ne așteptăm să se
mărească și numărul cererilor de eliberare pentru acest tip de document, în condițiile în care
este cunoscut faptul că în lunile iulie și august
se eliberează cele mai multe documente de
călătorie, comparativ cu restul lunilor din an.
(...) Față de perioada similară a anului trecut,
numărul angajaților din sistemul de pașapoarte
a crescut cu aproximativ 60 de persoane”, a
mai declarat Toancă. Potrivit acestuia, de la
începutul anului și până în prezent, aproximativ 41.000 de cetățeni au solicitat expedierea
pașaportului prin poștă. „În scopul reducerii
timpilor de așteptare la ghișeu, a fost implementat sistemul de avertizare prin SMS cu
privire la iminenta expirare a pașaportului,
prin care cetățenii sunt atenționați, cu privire la
acest aspect, cu una până la trei luni înainte”, a
mai declarat șeful Direcției de Pașapoarte.
Potrivit acestuia, în perioada 20 – 27 iulie,
la nivel național s-au primit 47.314 solicitări de
eliberare pentru pașapoarte simple electronice
și 12.055 pentru pașapoarte simple temporare. În aceeași perioadă a anului trecut au
fost înregistrate 33.601 solicitări de eliberare
pentru pașapoarte simple electronice și 15.970
pentru pașapoarte simple temporare, ceea ce
reprezintă o creștere cu 40,81% a numărului
de pașapoarte simple electronice, respectiv o
scădere cu 24,51% a numărului de pașapoarte
simple temporare.
De asemenea, în intervalul 1 ianuarie – 27
iulie a.c. au fost eliberate 796.173 pașapoarte
simple electronice și 287.122 pașapoarte simple
temporare, în timp ce, în perioada similară a anului trecut, au fost eliberate 615.155
pașapoarte simple electronice și 251.171
pașapoarte simple temporare, înregistrându-se
astfel o creștere cu 29,43% a celor electronice și
cu 14,31% a celor temporare. 

