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S-au prelevat probe 
de la porci, în momentul 
uciderii lor, astfel încât să 
se poată determina mo-
dul în care a fost introdus 
virusul PPA în exploatație 
și perioada în cursul că-
reia el a putut fi prezent 
în gospodărie, înainte de 
notificarea bolii. S-au in-
stituit dezinfectoare de 
picior iar circulația per-
soanelor înspre sau din-
spre exploatație, dar și 
intrarea sau ieșirea vehi-
culelor înspre sau dinspre 
exploatație se fac doar cu 
avizul DSVSA Ilfov. A fost 
interzisă scoaterea din 
exploatație, comerciali-
zarea și folosirea în hra-
na altor porci a furajelor 
depozitate în exploatație, 

fără avizul DSVSA Il-
fov. Acestea pot fi folosi-
te în hrana celorlalte spe-
cii de animale existente 
în exploatație, nerecepti-
ve la virusul PPA. S-a in-
terzis, de asemenea, re-
popularea cu suine a 
exploatației, până la ri-
dicarea măsurilor din zo-
nele de restricție și stin-
gerea focarului de boa-
lă. Proprietarul animale-
lor moarte sau ucise, ca 
urmare a prezenței viru-
sului PPA, va fi despăgu-
bit în conformitate cu HG 
1214/2009.

Zone de restricție
Ca și în cazul celor-

lalte patru focare, și de 

data aceasta s-a întru-
nit de urgență ședința 
Centrului Local de Com-
batere a Bolilor (CLCB), 
vineri dimineață, în 
prezența prefectului Ma-
rius Cristian Ghincea și a 
vicepreședintelui Consi-
liului Județean Ilfov, Rizia 
Tudorache, și s-a stabilit 
zona de restricție - for-
mată din zonă de protec-
ție (ZP) și zonă de supra-
veghere (ZS).

ZP se compune 
 dintr-o parte din terito-
riul comunitar pe o ra-
ză de cel puțin 3 kilome-
tri în jurul exploatației in-
fectate și cuprinde, în 
acest caz, Ștefăneștii de 
Jos, Ștefăneștii de Sus și 
localitatea Tunari, iar ZS 
- de 10 km, în care es-
te inclusă și ZP este for-
mată din Runcu, Dască-
lu, Creața, Petrăchioaia, 
Afumați, Găneasa, Moa-
ra Domnească, Panteli-
mon, Dobroești, Fundeni, 
Voluntari, Odăi, Otopeni, 
Dimieni, Căciulați, Sec-

torul 1 și Sectorul 2 din 
Capitală. Pentru fiecare 
zonă s-au dispus măsuri 
specifice.

În cazul localității 
Afumați, aflată în Zo-
na de Supraveghere, ca-
re avea pregătit, pentru 
week-end ”Zilele comu-
nei Afumați”, s-a atras 
atenția că se află ”sub 
restricțiile Hotărârii nr. 
2/23.08.2018 privind in-
terzicerea organizării de 
evenimente/manifestări 
publice, precum și sus-
pendarea activității târ-
gurilor autorizate de ani-
male pentru vânzarea/
cumpărarea animale-
lor vii, în zona de supra-
veghere a focarelor PPA 
de pe raza administra-
tiv-teritorială a județului, 
în vederea stopării viru-
sului PPA”. Prefectura Il-
fov a atenționat Primăria 
Afumați că, ”în conformi-
tate cu prevederile nou-
lui CP, cap. V - Infracțiuni 
contra sănătății publice, 
la art. 352 (1) este stipu-

lat că nerespectarea mă-
surilor privitoare la pre-
venirea sau combaterea 
bolilor se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 
2 ani sau cu amendă”.

Precizăm că, în week-
end-ul 25-26.08, și locali-
tatea Tunari avea pregătit 
”Festivalul Tunari”, care a 
fost amânat, din aceleași 
motive.

 În cel mai mare focar de până acum, de la nivelul Ilfovului, au fost 
omorâți 34 de porci

Pe 30.08.2018, în Ștefăneștii de Sus, pe str. 
Grădinii, comuna Ștefăneștii de Jos, s-a confirmat 
prezența virusului Pestei Porcine Africane (PPA) 
într-o gospodărie cu 34 de suine, în noul focar 
- al cincilea din județ, intervenindu-se imediat, 
toate animalele fiind eutanasiate și incinerate și 
aplicându-se măsuri specifice de dezinfectare.

Al cincilea focar de PPA din județ, în Ștefăneștii de Sus

În cadrul acesteia 
au fost abordate aspec-
te ce derivă din aplicarea 
prevederilor art.9 alin.
(34^7) din Legea Cadas-
trului și a Publicității Imo-
biliare 7/1996, cu modifi-
cările și completările ulte-
rioare, respectiv:

(…) Unitățile admi-
nistrativ-teritoriale bene-
ficiare ale finanțării lucră-
rilor de înregistrare sis-
tematică au obligația de 
a include cu prioritate în 
sectoarele cadastrale ca-
re fac obiectul contrac-
tului de prestări servicii 
terenurile aferente pro-
iectelor de infrastructură 
de interes național, pre-
cum și pe cele care fac 
obiectul subvențiilor plă-

tite de Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agri-
cultură.(...).

De asemenea, s-au 
discutat problemele le-
gate de aplicațiile RENNS 
(Registrul Electronic Na-
țional al Nomenclaturii 
Stradale) și RAN (Regis-
trul Agricol Național).

RENNS reprezintă un 
sistem informatic de tip 
geografic/geospațial ca-
re să permită gestiunea 
pe întreg ciclul de viață, 
evidență și consultarea la 
nivel național a nomen-
claturii stradale, iar im-
plementarea acestuia are 
ca obiective:

- materializarea re-
glementărilor europene și 
naționale cu privire la in-

frastructura națională de 
date spațiale;

- creșterea calității 
serviciilor publice, redu-
cerea duratei de livrare 
și simplificarea accesului 
cetățenilor la acestea;

- creșterea capacității 
institutiilor publice în fun-
damentarea de politici cu 
impact la nivel național.

RENNS este realizat, 
actualizat și administrat 
de ANCPI în parteneri-
at cu autoritățile publi-
ce locale, instituțiile pu-
blice, organizațiile priva-
te și cetățenii și se con-
stituie exclusiv în format 
electronic.

Beneficiarii și cate-
goriile de utilizatori ai 
 RENNS sunt ANCPI, Insti-
tutul Național de Statisti-
că, consumatorii institu-
ționali și publici (Poliție, 
Pompieri, Salvare, Poșta 
Română, cetățenii etc.).

RAN centralizează 
registrele agricole 
locale

La rândul său, RAN 
reprezintă sistemul infor-
matic centralizat care ges-
tionează conținutul în for-
mat electronic al regis-
trelor agricole de la nive-
lul unităților administrati-
ve teritoriale, fiind imple-
mentat, dezvoltat și admi-
nistrat de ANCPI.

Registrul agricol se 
întocmește în format elec-
tronic, pe fiecare localita-
te componentă a unității 
adminstrativ teritoriale, 
cu obligația de a se inter-
conecta cu RAN, în vede-
rea raportării unitare că-
tre instituțiile interesate a 
datelor gestionate de că-
tre acesta. Beneficiarii și 
categoriile de utilizatori ai 
RAN sunt:

 ANCPI - care ges-

tionează sistemul de ca-
dastru și publicitate imo-
biliară, deține și furnizea-
ză informații geo spațiale 
ale teritoriului țării,

 Ministerul Agricul-
turii și agențiile subordo-
nate care elaborează poli-
tici agricole,

 UAT-uri care ges-
tionează Registrul agricol 
local,

 Consiliul județean 
- prin care se centralizea-
ză, în prezent, datele,

 Cetățeni (gospo-
dăriile) care declară datele 
în Registrul local,

 APIA care gestio-
nează subvențiile în agri-
cultură,

 Agenția Naționa-
lă pentru Ameliorare și 
Reproducție în Zooteh-
nie (ANARZ) - care are ca 
responsabilitate gestiona-
rea raselor animalelor din 
agricultură,

 INS care face sta-
tistici naționale inclusiv în 
domeniul agricol,

 ANSVSA care are 
ca responsabilitate gestio-
narea din punct de vede-
re veterinar a animalelor și 
siguranța alimentară,

 ANAF care face ve-
rificări privind decla rațiile 
pentru impozite,

 Ministerul Dezvol-
tării.

În scopul acceleră-
rii introducerii datelor ce-
lor două aplicații, Oficiul 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov a organi-
zat instruiri în luna august 
2017 și februarie 2018 cu 
reprezentanții desemnați 
de fiecare primărie, având 
în vedere că în anul 2020 
va avea loc recensământul 
agricol și în 2021 recensă-
mântul populației, iar da-
tele din aceste aplicații vor 
fi absolut necesare.

Lămuriri suplimentare pe RENNS şi RAN

Pe 30.08.2018, la sediul Ministerului de 
Interne, Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat 
o videoconferință la care au participat 
directori din cadrul Agenției, prefecții, 
primarii unităților administrativ teritoriale 
și directorii oficiilor de cadastru.
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