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Până pe 13 septem-
brie, în localitățile cu 
PPA confirmată din Ilfov 
au fost ”contabilizați” 12 
porci domestici morți și 
alți 52 de porci domestici 
uciși preventiv. Nu se în-
registrase niciun caz de 
deces la porc mistreț din 
cauza PPA.

Specialiștii DSVSA Il-
fov au luat măsurile ca-
re se impun, în focare s-
au instituit dezinfectoa-
re de picior, iar circulația 
persoanelor înspre sau 
dinspre exploatații, dar și 
intrarea sau ieșirea ve-
hiculelor înspre sau din-
spre exploatații se fac 

doar cu avizul DSVSA Il-
fov. A fost interzisă scoa-
terea din exploatații, co-
mercializarea și folosirea 
în hrana altor porci a fu-
rajelor depozitate în aces-
te exploatații, fără avizul 
DSVSA Ilfov. Acestea pot fi 
folosite în hrana celorlalte 
specii de animale existen-
te în exploatațiile respec-
tive, nereceptive la virusul 
PPA. S-a interzis, de ase-
menea, repopularea cu 
suine a exploatațiilor unde 
s-a confirmat PPA, până la 
ridicarea măsurilor din zo-
nele de restricție și stinge-
rea focarelor de boală.

Zone de restricție
Zona de Protecție (ZP) 

se compune  dintr-o parte 

a teritoriului comunitar, pe 
o rază de cel puțin 3 kilo-
metri în jurul exploatației 
infectate și cuprinde, ca 
și în cazul primului focar 
de la Ștefăneștii de Sus - 
localitățile Ștefăneștii de 
Jos, Ștefăneștii de Sus și 
Tunari, iar Zona de Supra-
veghere (ZS) - de 10 km, 
în care este inclusă și ZP 
este formată din Otopeni, 
Odăi, Moara Domneas-
că, Afumați, Petrești, Di-
mieni, Runcu, Corbean-
ca, Căciulați, Dascălu, 
Dobroești, Balotești, Sec-
torul 1 și Sectorul 2 ale 
Capitalei. Pentru fiecare 
zonă s-au dispus măsuri 
specifice - printre acestea 
aflându-se, spre exem-
plu, interzicerea organi-
zării de evenimente pu-

blice ce presupun aglo-
merări de persoane pe 
o rază de 10 km în ju-
rul exploatațiilor comer-
ciale de suine - SC Inter-
prod Invest SRL Periș, SC 
Codruț Com SRL Panteli-

mon, SC Agrofip Com SRL 
Pantelimon, SC Picofarm 
SRL Popești-Leordeni și 
Incdbna Ba lotești) până 
la finalizarea operațiunilor 
necesare stopării extinde-
rii virusului.
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Astfel, toate unitățile 
administrativ teritoriale 
din Ilfov și București au 
împuternicit Asociația ca, 
în baza Programului Inte-
grat de Transport Public 
de călători pentru Regiu-
nea București-Ilfov, apro-
bat la data de 19 iulie 
2018, să facă procedurile 
și să contracteze Societa-
tea de Transport București 
- STB (fosta RATB) pentru 
asigurarea serviciului de 
transport public de călă-
tori în Regiunea București-
Ilfov și să aprobe stabili-
rea, ajustarea sau modifi-
carea prețurilor și tarifelor, 
după caz, în condițiile le-
gii, cu respectarea norme-
lor metodologice/proce-
durilor elaborate și apro-
bate de autoritățile de re-
glementare competente.

Prestarea serviciu lui 
public de transport că-
lători în Regiunea Bu cu-
rești-Ilfov se face în eta-
pe, după cum urmează:

1. De la 15 septem-
brie 2018 - pe actualele 
rute de transport în co-
mun, care au fost con-
tractate deja de UAT-uri 
cu RATB, respectiv: 
 Republica - Unirii 
Dobroești,
 Romprim - Piața Sudu-
lui - Danubiana,

 Cora Pantelimon - 
Pantelimon,
 Lujerului - Chiajna,
 Ghencea - Domnești,
 Institutul Oncologic - 
Afumați,
 Romprim - Piața Sudu-
lui - Leodeni,
 Piața Sudului - Berceni,
 Piața Clăbucet - Pasaj 
CFR Chitila,
 CFR Progresul - Bum-
băcăria Jilava,
 Ghencea - Pruni,
 Ghencea - Ţegheș,
 Depoul Alexandria - 
Bragadiru,
 Depoul Alexandria - 
Clinceni,
 Piața Presei libere - 
Otopeni,
 Dep. Alexandria - Vâr-
teju,
 Depoul Alexandria - 
Măgurele,
 Ghencea - Clinceni,
 Cartier Dămăroaia - 
Buftea,
 Cartier Dămăroaia - 
Mogoșoaia,
 CFR Progresul - 1 De-
cembrie.

Și, tot de la 15 sep-
tembrie 2018, se introdu-
ce linia expres Măgurele - 
Gara de Nord.

2. De la 1 decembrie 
2018 - vor fi 67 de linii re-
gionale (LR), printre care 
și linii Ilfov-Ilfov și vor fi 

puse în trafic 394 de au-
tobuze, în măsura în care 
STB-ul își va suplimenta 
parcul auto, cu autobuze-
le contractate.

Important! Va exis-
ta un tarif unic, bilete-
le pentru elevi și studenți 
vor fi subvenționate 50%, 
iar copiii sub 7 ani și pen-
sionarii vor avea gratuita-
te pe mijloacele de trans-
port în comun operate de 
Societatea de Transport 
București (STB).

Undă verde 
pentru STB SA

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
a anunțat pe 13 septem-
brie că Regia Autonomă 

de Transport București 
(RATB) SA a devenit So-
cietatea de Transport 
București - STB SA, mo-
dificare obligatorie pen-
tru accesarea de fonduri 
europene nerambursabile 
de către autoritatea pu-
blică locală. ”(…) Aceas-
tă măsură administrativă, 
corelată cu alte măsuri 
investiționale, reprezin-
tă o etapă esențială pen-
tru modernizarea trans-
portului public de călă-
tori în regiunea București 
- Ilfov, astfel încât, după 
mai mult de un secol de 
la înființare, una dintre 
cele mai importante com-
panii de transport din Ro-
mânia să ajungă la un ni-
vel similar celor din mari-

le orașe europene”, a ex-
plicat edilul Capitalei. Fi-
rea a reamintit că, de lu-
na viitoare, vor sosi în 
București primele autobu-
ze noi, ultramoderne, Eu-
ro VI, din cele 400 recent 
achiziționate de Primăria 
Capitalei: ”Acestea sunt 
dotate la cele mai înalte 
standarde, au tot confor-
tul, aer condiționat, sis-
tem de taxare inteligent, 

sistem GPS care permi-
te localizarea în trafic 
și furnizarea către călă-
tori a informațiilor legate 
de timpii de așteptare în 
stație și de parcurgere a 
traseului, sunt accesibili-
zate pentru toate catego-
riile de pasageri, benefi-
ciază de supraveghere vi-
deo atât în interior, cât 
și în exterior”, a precizat 
Gabriela Firea.

Se schimbă lucrurile în bine, în transportul 
public dintre Bucureşti şi Ilfov
Membrii fondatori ai Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public București-Ilfov (ADITPBI) 
s-au întrunit pe 11 septembrie 2018, în 
Adunare Generală și Consiliu Director, 
pentru a completa și modifica statutul 
Asociației și a crea cadrul pentru 
desfășurarea, în cele mai bune condiții, 
a activității societății de transport public 
București-Ilfov.

În acest moment, StB Sa administrează 166 linii: 
tramvaie - 26 linii, troleibuze - 16 linii, autobuze 
urbane - 73 linii, autobuze expres și BCt (Bucharest 
City tour) - 4 linii, trasee de noapte - 26 linii și trasee 
preorășenești - 21 linii, care acoperă 17 localități din 
ilfov.

21 de preorășenești acum, urmează 67 LR

Pesta porcină africană se extinde
După cum se știe, județul Ilfov este unul dintre 
cele 12 județe ale țării în care s-au confirmat 
focare de pestă porcină africană (PPA). Pe 13 
septembrie, existau 7 astftel de focare - 3 în 
Tunari (primul confirmat pe 18 august 2018), 2 
în Voluntari și 2 Ștefăneștii de Sus (în această 
localitate, joi seară, pe 13 septembrie, exista și 
o suspiciune în cazul a 2 scroafe și 18 purcei - 
pentru care se recoltaseră probe și se așteptau 
rezultatele analizelor). Luni dimineață, 17 
septembrie, un alt focar de PPA a fost identificat în 
Cliceni. 49 de suine au fost sacrificate.


