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Atacul de pestă porcină africană şi contraofensiva oﬁcială

În perioada 8 – 12 august 2018

Pesta porcină africană
afectează nu numai crescătorii de porci, ci şi agricultorii.
Printr-un ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petru Daea,
emis vineri, proprietarii sau
utilizatorii terenurilor agricole din focarele declarate
în urma depistării bolii la
mistreţi sunt obligaţi să ardă
culturile. De asemenea, utilajele agricole trebuie decontaminate.

Primăria Oradea a anunţat că, în perioada
8 – 12 august, se va executa etapa a III-a din
activitatea de tratamente ﬁtosanitare la arbori
și arbuști din scuaruri, aliniamente stradale,
malul cursurilor de apă și zonele verzi din
cvartalele de locuit, precum și tratamente
ﬁtosanitare pentru combaterea larvei miniere
„Cameraria Ohridella” la frunzele de castani,
situați pe domeniul public al Municipiului
Oradea. Toxicitatea redusă a substanțelor
folosite: Dimilin 48 SC, TOPSIN 70 WDG,
Nissorun 10 WP și/sau alte produse speciﬁce,
avizate de Ministerul Agriculturii, nu dăunează sănătății oamenilor și animalelor. Primăria
Oradea recomandă populației să evite contactul
insecticidelor cu ochii. În caz de timp nefavorabil, lucrările se vor amâna pentru o perioadă
imediat următoare, care se va comunica prin
presă. 

Tactica pământului pârjolit

Într-un comunicat de presă, Direcţia Agricolă Bihor a
anunţat că vineri, 3 august,
ministrul Petru Daea a emis
un ordin privind măsurile de
acţiune pentru combaterea
pestei porcine africane. Astfel,
„având în vedere difuzarea virusului, a riscului major generat de posibilitatea răspândirii
bolii pe întreg teritoriul României, a posibilităţii producerii
unor pagube majore economiei
naţionale şi implicaţiile asupra
securităţii alimentare”, începând din 3 august vor ﬁ aplicate mai multe măsuri obligatorii
pentru proprietarii şi utilizatorii terenurilor agricole din
zonele carte au fost declarate
focare în urma depistării bolii
la mistreţi. Potrivit ordinului
de ministru, „în zonele afectate de pesta porcină africană,
focarele care au fost declarate
ca urmare a depistării bolii la
mistreţi, se interzice dislocarea
plantelor, consumate parţial
sau neconsumate. Plantele vor
ﬁ neutralizate la faţa locului de

Incendierea vegetaţiei va da dureri de cap pompierilor care atenţionează că astfel de practici sunt extrem de periculoase
către ﬁecare proprietar sau utilizator de teren agricol”. Neutralizarea plantelor se face prin
ardere. De asemenea, toate
suprafeţele agricole din zonele
cu pestă porcină africană, în
focarele care au fost declarate
ca urmare a depistării bolii la
mistreţi, vor ﬁ veriﬁcate, înainte de recoltare, iar zonele
afectate de mistreţi vor ﬁ izolate prin benzi arate şi se va realiza neutralizarea plantelor, la
faţa locului, de către proprietarul sau utilizatorul terenului
agricol.
„Este interzisă recoltarea
plantelor de pe zonele afectate,
în focarele care au fost declarate ca urmare a depistării bolii la mistreţi. În aceste zone,
proprietarii sau utilizatorii de

teren agricol vor izola plantele,
le vor distruge, după care vor
dezinfecta zona”, precizează
Direcţia Agricolă. Tot în ordinul ministrului Agriculturii se
precizează că toţi proprietarii
sau utilizatorii de teren agricol
„vor avea în dotare dispozitive
pentru împrăştierea substanţelor dezinfectante, în toate
zonele afectate de virus”. De
asemenea, „este obligatorie
dezinfectarea maşinilor agricole, combinelor, tractoarelor,
echipamentelor, la ieşirile din
suprafeţele agricole unde s-a
efectuat activitatea de recoltat.
Deplasarea utilajelor se realizează doar după ce s-a efectuat
dezinfectarea. Dezinfectarea
utilajelor se realizează de către
proprietarul/utilizatorul de te-

ren agricol”. Direcţia Agricolă
mai menţionează în comunicat
că nerespectarea prevederilor
ordinului de către proprietarii sau utilizatorii de terenuri
agricole atrage răspunderea
acestora şi se sancţionează
potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Reamintim că, până acum, în
judeţul Bihor au fost depistate
21 de focare în gospodăriile
populației și un caz la mistreț.
Focarele la porcii domestici au
fost înregistrate în opt localităţi bihorene - Crestur, Olosig, Cherechiu, Sânnicolau de
Munte, Abrămuț, Cheșereu,
Cubulcut și Albiș, iar la porcii
mistreți în Cubulcut – „Fond
vânătoare 9”.
 I.M.

Aquaparkul Nymphaea, în revista Business Magazin

În topul locurilor de distracție
Aquaparkul Nymphaea din
Oradea a fost prezentat în cel
mai recent număr al revistei
Business Magazin, complexul de agrement ﬁgurând în
topul locurilor de distracţie
din România. Articolul dedicat Aquaparkului orădean
este intitulat „Distracția acvatică de 3 milioane de euro
din Oradea”.
Sub genericul „Câți bani se
fac din adrenalina noastră”,
editorii revistei Business Magazin au selectat cele mai cunoscute parcuri de aventură
și aquaparkuri din România.
Aquaparkul Nymphaea din
Oradea se regăseşte în topul
locurilor de distracție, ﬁind
considerat unul dintre cele
mai importante proiecte care
au contribuit la dezvoltarea
orașului din nord-vestul țării.

„Este, totodată, și cea mai
mare investiție publică de acest
gen din România”, scrie Business Magazin.
În 2017, cifra de afaceri realizată de Aquaparkul Nymphaea
a fost de 14 milioane de lei (3,2
milioane de euro), iar proﬁtul
s-a ridicat la 4,8 milioane de
lei (1,04 mil. euro). „Previziunile sunt optimiste și pentru
anul acesta: în primul semestru al lui 2018, cifra de afaceri a crescut cu 32% față de
aceeași perioadă a anului trecut, iar proﬁtul realizat în prima parte a anului înregistrează o creștere de aproape 90%
față de perioada similară din
2017”, scriu editorii revistei,
citându-l pe Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public (ADP) Oradea,
societate care administrează
Aquaparkul Nymphaea.

Încă de la deschidere, complexul de agrement a fost
asaltat de vizitatori, numărul
acestora crescând într-un timp
neașteptat de scurt. „În timpul
săptămânii, aquaparkul înregistrează zilnic în jur de 600
de clienți, iar în timpul weekendului, în sărbătorile legale și
în minivacanțe, numărul acestora urcă până la 1.500”, scrie
Business Magazin, adăugând
că activitatea desfășurată aici
este generatoare de proﬁt chiar
și în lunile de iarnă, când veniturile medii lunare sunt de
250.000 de euro.
Chiar dacă rețeta succesului
a fost găsită de către cei care administrează aquaparkul, există
mereu preocuparea de mai
bine. „Anual, reprezentanții
parcului continuă să investească între 70.000 și 100.000
de euro, bani direcționați mai

ales spre dotarea cu aparatură speciﬁcă activității de
întreținere și curățenie, dar
și pentru promovare. Anul
acesta, valoarea investițiilor
bugetate este de 100.000 de
euro, dintre care o parte vor
ﬁ dedicați construirii de noi
spații de alimentație publică și
echipamente de divertisment”,
punctează Business Magazin.
Mai multe amănunte puteți
citi în numărul 669, din 23 iulie – 5 august 2018, al revistei
Business Magazin sau accesând linkul http://www.businessmagazin.ro/actualitate/
un-business-in-boom-cum-auajuns-parcurile-de-aventurasi-parcurile-acvatice-cea-maihot-atractie-din-romania-invadate-de-turisti-17365875 .
 R.C.

Tratamente
ﬁtosanitare în Oradea

O nouă etapă
de dezinsecție

În vederea distrugerii insectelor generatoare
de disconfort (țânțari, muște, etc) în faza de
adult și larve, Primaria Oradea anunță locuitorii că în perioada 8 – 12 august se execută, prin
tratament la sol, activitatea de dezinsecție (etapa a IV-a) în zonele publice, spații verzi și cursurile de apă de pe raza municipiului Oradea.
Toxicitatea redusă a insecticidelor Vectobac
WG – substanță activă: Bacillus, utilizat pentru
combaterea larvelor de țânțari și K’othrine
Proﬁ EC 250 – substanță activă: delthametrin
pentru combaterea țânțarilor adulți, nu dăuneză
sănătații oamenilor și animalelor.
Totodată, Primăria recomandă populației să
evite contactul insecticidului cu ochii.
În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va
amâna pentru perioada imediat următoare care
se va comunica prin presă. 

Ședința extraordinară
a Consiliului Local
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.
2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Oradea, care va avea loc în data
de 09.08.2018, ora 14.00, în Sala Mare de şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este
publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi
7 din Legea 215/2001, republicată. 

Accidentul aviatic din Apuseni

Cazul a fost clasat

urmare din pagina 1
Pilotul Adrian Iovan a fost găsit încarcerat,
iar Aurelia Ion era în stop cardio-respirator, cu
hipotermie severă, nemaiputând ﬁ salvată.
Toate cele cinci persoane rănite în accidentul
aviatic, care au suferit multiple fracturi şi traumatisme, au fost internate atunci la secţia de
terapie intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. În 21 ianuarie 2014, la
o zi după accident, medicul Radu Zamﬁr a fost
externat. Medicul Sorin Ianceu a fost externat
în 3 februarie 2014, iar ceilalţi doi medici răniţi
în accidentul aviatic, Valentin Calu şi Cătălin
Pivniceru, au fost externaţi o zi mai târziu. Copilotul Răzvan Petrescu a stat, după accident, o
lună în spital, apoi a fost reinternat şi operat de
mai multe ori la picioare.
 R.C.

