
10 24 - 30 septembrie 2018www.jurnaluldeilfov.roACTUALITATE

Așadar, pe 17 sep-
tembrie, într-o ex ploa-
tație din comuna Clin-
ceni  s-au identificat trei 
porci morți, s-au prelevat 
probe de la aceștia, pre-
cum și de la restul porci-
lor vii din gospodărie, s-a 
confirmat prezența viru-
sului PPA, iar toate ce-
le 46 de suine din gospo-
dărie, care mai trăiau, au 
fost sacrificate sub con-
trolul oficial al DSVSA Il-
fov. Măsurile imediate lu-
ate în focar au fost ace-
lea care s-au luat de fie-
care dată până acum - de 
la recensământul tuturor 
categoriilor de porcine 
din exploatația respecti-
vă, neutralizarea carca-
selor de porci morți sau 
uciși, neutralizarea căr-
nii provenite de la porcii 
sacrificați în cursul peri-
oadei dintre introducerea 
probabilă a virusului bo-
lii în exploatație și aplica-
rea măsurilor oficiale, de-
contaminarea deșeurilor 
susceptibile a fi conta-
minate (precum furaje-
le sau materialele de uni-

că folosință utilizate pen-
tru operațiunea de uci-
dere a porcilor), institu-
irea dezinfectantelor de 
picior, stabilirea faptu-
lui că circulația persoa-
nelor înspre sau dinspre 
exploatație, precum și in-
trarea sau ieșirea vehicu-
lelor în și din exploatație 
se fac doar cu acordul 
DSVSA Ilfov, interzicerea 
scoaterii din exploatație, 
comercializarea sau fo-
losirea în hrana porcilor 
a furajelor depozitate în 
exploatație sau repopu-
larea cu suine a gospo-
dăriei, până la ridicarea 
măsurilor de restricție și 
stingerea focarului.

Zona de restricție 
cuprinde părți din 
județul Giurgiu și 
din Capitală

În jurul focarului de 
la Clinceni a fost stabilită 
zona de restricție - forma-
tă din zona de protecție 
- în care au fost inclu-
se localitățile Clinceni, 
Domnești, Olteni și Bra-

gadiru - 3 km în jurul fo-
carului și zonă de supra-
veghere (plus încă 7 km 
în jurul focarului) - în ca-
re au fost incluse Țegheș, 
Ordoreanu, Dârvari, Cio-
rogârla, Dragomirești De-
al, Dragomirești Vale, 
 Chiajna, Dudu, Roșu, Ru-
deni, Buda, Cornetu, Vâr-
teju, Măgurele, Dumitra-
na, Pruni, Alunișu, Dărăști 
- jud. Ilfov, Tântava, Gră-
dinari, Buturugeni, Zo-
rile, Poșta, Drăgănescu, 
Mihăilești, Popești, Novaci 
- jud. Giurgiu și sectoare-
le 5 și 6 ale Capitalei.

Legislația europeană 
și chiar și cea națională 
fac referire la despăgubi-

rea celor care au suferit 
pagube colaterale. Spre 
exemplu, pierderea locu-
rilor de muncă.

Rizia Tudorache, vice-
președinte al Consiliu-
lui Județean Ilfov (CJI) și 
delegat din partea Con-
siliului pentru funcția de 
vicepreședinte al CLCB - 
organism condus de pre-
fectul județului, Marius 
Cristian Ghincea - s-a ară-
tat, din nou, indignat de 
modul în care autoritățile 
centrale cu resposabilități 
în domeniu înțeleg să tra-
teze, în continuare, in-
formarea populației față 
de problematica extrem 
de gravă a pestei porci-

ne africane. În opinia sa, 
comunicarea oficială către 
populație a implicațiilor 
sociale și economice a 
fost și este superficială, 
iar oamenii, în continu-
are, nu știu cum să pro-
cedeze ca să limiteze ex-
tinderea răspândirii viru-
sului. Apoi, modul în ca-
re se acordă despăgubiri-
le este, de asemenea, de-
fectuos. Rizia Tudorache a 
făcut referire la mai multe 
prevederi legislative eu-
ropene - precum Regula-
mentul 349/1005 al Comi-
siei Comunităților Europe-
ne - ”prin care se stabilesc 
norme privind finanțarea 
comunitară a intervențiilor 
de urgență și a combaterii 
anumitor boli ale animale-
lor menționate în Decizia 
90/424/CEE a Consiliu-
lui”. Documentul prevede 
”calcularea indemnizației 
maxime eligibile pe ani-
mal” - indicând ”125 eu-
ro/porc sacrificat”, iar Di-
rectiva 60/2002 ”de sta-
bilire a dispozițiilor spe-
cifice de combatere a 
pestei porcine africane 
și de modificare a Direc-
tivei 92/119/CEE în ce-
ea ce privește boala Tes-
chen și pesta porcină afri-
cană” se referă, printre 
altele la ”stabilirea unor 
măsuri corespunzătoa-
re ce trebuie să se aplice 
în zona infectată (...); iar 
aceste măsuri pot cuprin-
de suspendarea vânătorii 
și interdicția furajării por-
cilor sălbatici”. Apoi, chiar 
legislația românească, 
prin HG 1214/2009 pri-
vind metodologia pentru 
stabilirea și plata despă-
gubirilor ce se cuvin pro-
prietarilor de animale tă-

iate, ucise sau altfel afec-
tate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de  boli 
transmisibile ale anima-
lelor face referire la des-
păgubiri acordate ”inclu-
siv pentru proprietarii de 
animale din exploatațiile 
în care se aplică măsurile 
de control al bolilor, inclu-
siv din exploatațiile afla-
te în zona de protecție a 
focarului, precum și al-
te persoane fizice și juri-
dice care au suferit pagu-
be colaterale prin aplica-
rea măsurilor de eradica-
re și combatere a bolilor”. 
Deoarece trebuie preci-
zat că, în plină evoluție 
de PPA în România, foar-
te mulți oameni care lu-
crau în exploatațiile un-
de s-au sacrificat în tota-
litate porcii au rămas fără 
locuri de muncă sau fără 
sursă se trai, ca și cei ca-
re se ocupau cu activități 
de comerț în târgurile au-
torizate, acum închise din 
cauza extinderii virusului.

R e p r e z e n t a n ț i i 
DSVSA Ilfov au precizat 
în acest sens că există în 
lucru la Ministerul Agri-
culturii un act normativ 
prin care se stabilește o 
despăgubire suplimen-
tară de până la 120 kg/
porc și/sau despăgubirea 
sub forma unui ajutor de 
șomaj a celor care au ră-
mas fără locuri de mun-
că. Mai mult, s-a precizat 
că, spre deosebire de al-
te județe ale țării, în Ilfov, 
despăgubirile s-au acor-
dat rapid, la 7 zile după 
stabilirea focarelor și uci-
derea animalelor, chiar 
dacă acțiunea are prevă-
zut un termen de până la 
90 de zile.

 Zona de restricție se întinde în județul Giurgiu și în sectoarele 5 și 6 ale Capitalei

După confirmarea unui nou focar de 
Pestă Porcină Africană (PPA), de data 
aceasta în comuna Clinceni (după 3 focare 
confirmate în Tunari, 3 în Ștefăneștii de 
Sus și 2 în Voluntari), pe 18 septembrie, 
la sediul Prefecturii Ilfov a avut loc o nouă 
întâlnire a Centrului Local de Combatere 
a Bolilor (CLCB), în cadrul ședinței fiind 
aprobat Programul de măsuri pentru 
combaterea focarului în Clinceni, dar 
și măsurile care se impun în zonele de 
restricție.
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