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Puţine zile ne mai despart de Consiliului Local! aprobat SF-ul, apoi vom merge la de problemă, am trecut şi prin 
Ministerul Dezvoltării să depunem furcile caudine ale Curţii de Conturi finalul acestui an. Primarul Eu trec mai lejer dar nu este deloc 
toată documentaţia în vederea care a verificat acea lucrare, de municipiului Olteniţa, Petre de neglijat faptul că acea fabrică ce 
întocmirii contractului de finanţare. maniera că au măsurat-o la metru. Ţone, a trecut în revistă se bazează pe sudură, o fabrică 

Asta este menirea Curţii, eu m-am principalele obiective asumate şi deţinută de o firmă românească dar Finanţarea se realizează în cadrul 
bucurat, nu avem nici o problemă, cu capital italian, este în proporţie PNDL. Acest proiect a fost depus de realizate până acum, subliniind 
asta este.de 70% gata. Deci în primăvară trece mine încă din aprilie 2017. Din că în ciuda unor greutăţi 

pe producţie. E vorba de locuri de păcate pentru noi, atunci nu a fost Deci trebuie să fim extrem, extrem financiare, investiţiile vor 
muncă, e vorba de impozitele pe aprobat. Ne-am bătut de atunci de responsabili şi să ne batem continua şi anul viitor. 

pentru proiectele acestui oraş.Obiectivul principal îl constituie 
O veste bună ne vine şi de la spital. creşterea nivelului de trai al 
Şi acolo am bucuria, să spun că am cetăţenilor.
avut plăcerea de a o “desemna” 
director pe doamna Smochină care 

î Domnule primar Ţone, suntem zilele trecute m-a anunţat că în 
în ultima lună a anului. Am tot decurs de 8 luni a diminuat datoria 
discutat pe parcursul acestui an spitalului de la 17 la 11 miliarde lei 
despre obiective realizate, despre vechi, luându-şi angajamentul că 
obiective ce vor fi realizate anul până la anul în luna iulie spitalul nu 
viitor. Aş vrea să vă întreb dacă aţi va mai avea niciun leu datorie.
fost mulţumit de modul în care au 

î Cum a procedat?decurs lucrurile în 2018?
A procedat cu mult simţ de Având în vedere întâmplările din 
răspundere şi cu mai puţin anul 2018, având în vedere bugetul 
populism. A introdus foarte multe care ne-a fost ciuntit de acea 
reguli noi, nu vreau să intru în diminuare de venituri din cauza 
amănunte. Sunt foarte mulţumit de Legii 153 care a schimbat cota 
randamentul pe care îl dă, sunt impozitului pe salariu, la noi a venit 
mulţumit de calitatea actului o cotă mul mai mică. S-au tăiat 31 
medical, ne-au mai venit şi ceva de miliarde de lei vechi. La 
medici, mai avem medici de adus. care le vor plăti la stat. destul de consistent cu toţi factorii rectificare, n-am primit decât 8. Vă 
Acum suntem într-o fază de avizare de decizie şi în sfârşit ne-a venit daţi seama că în aceste condiţii am Pe acelaşi palier, situez acea de la Ministerul Sănătăţii, vrem comunicarea. Ne-a fost acceptat avut foarte multe de tras. Eu mă investiţie cunoscută generic de neapărat să dăm drumul la acel proiectul şi în anul 2019 devine declar extrem de mulţumit de 2018. “uleiuri uzate”, de fapt nu este compartiment de primiri urgenţe. prioritar la nivelul municipiului.Tot ce mi-am propus, am realizat. vorba doar de uleiuri uzate. Este Acolo am adus un medic care e Aici am în vedere şi investiţii vorba de 3 fabrici care totalizează o Prin această canalizare, e vorba de olteniţean şi la ora actuală urmează majore. Am făcut Casa de Cultură investiţie de 200 de milioane de întreg cartierul de la spital şi partea nişte cursuri de specialitate pentru a care este aproape gata.Joi, 29 dolari şi cred că suntem în linie de N în Olteniţa veche, partea fi asimilat urgentist ca să putem da noiembrie a avut loc predarea de dreaptă. În decembrie vom emite stângă când mergeţi spre Bucureşti, drumul acestui compartiment chiar către constructor către beneficiar, acea autorizaţie de construire. unde acolo au fost nişte probleme dacă nu vom putea să avem adică C.N.I., urmând ulterior ca Efectiv s-au obţinut toate avizele destul de complicate de proiectare. numărul de medici ceruţi de lege, C.N.I.-ul să ne-o predea în posibile, avem acceptul şi al părţii până la urmă cu o dispensă din Dar am reuşit în final, şi sper din tot administrare. Mai avem trotuare, bulgare. partea ministerului eu cred că se va sufletul să realizăm în 2019 această avem acel bust al lui Neagoe 
putea. Nu avem altceva de făcut Mai e foarte, foarte mult de muncă canalizare în integralitatea ei. Sper Basarab pe care l-am dorit atât de 
decât să sperăm.dar eu sunt încrezător că inclusiv în să nu am parte de parte de mult, sunt totemurile. Statuia din 

2019 vom dezvolta oraşul. contestări, că urmează o licitaţie pe parcul central, inaugurate cu prilejul î Şi să mai precizăm că din bugetul 
SICAP, fiind o sumă consistentă mă Zilei Naţionale a României. Sunt Ca un regret, oraşul este foarte local spitalul deserveşte un număr 
aştept să fie mulţi competitori. La foarte, foarte multe lucruri care par apreciat de cei care vin ocazional la foarte mare de locuitori din jurul 
blocul ANL au fost 5, la Casa de de mai mică anvergură. De exemplu, noi în municipiu. Olteniţei…
Cultură au fost 11. Sper să avem cât am făcut un adăpost de câini foarte î Nu neapărat şi de cei din Aşa este. Şi este una din marile mele mai mulţi competitori, dar de bună modern, conform cerinţelor interior… nemulţumiri pentru care de 6 ani nu credinţă că până la urmă asta este europene. Mulţi or să spună: „-Păi 

reuşesc să găsesc o cale de esenţa dar vom vedea. Probabil că Sunt mulţi din interior care judecă asta ne trebuie?”. Din păcate, legea 
rezolvare. Noi deservim poate 40% licitaţia va fi undeva prin luna doar prin prisma împlinirilor ne obligă, nu că asta ne trebuie.
din suprafaţa judeţului, mă refer tot februarie dacă să zicem că s-ar personale, dacă ai făcut în dreptul 

Deci una peste alta, pot să mă ce înseamnă de la Fundeni către prelungi că sunt acele termene, casei lui ceva. Nu ai făcut în dreptul 
declar mulţumit de felul cum au Olteniţa, Căscioarele, Radovanu, chiar dacă licitaţia se ţine în casei lui ceva, în altă parte a 
decurs lucrurile în 2018. Budeşti, Chiselet, de la Mânăstirea februarie, termen de contestaţie oraşului nu mai contează.

către Olteniţa, vin la Olteniţa. Le e avem 30 de zile, cât Dumnezeu va fi, Nu vreau să trec şi să nu amintesc Dacă tot m-aţi întrebat de astea, 
mult mai aproape. Iar noi nu deci teoretic în 2019 trebuie să de calitatea oamenilor pe care îi am vreau să vă spun, în premieră la 
beneficiem de niciun sprijin. Nu mai avem lucrarea gata cu toate că avem în primărie. Sunt nişte oameni dumneavoastră, că am obţinut 
vreau să vorbesc de spitalul termen de execuţie până în 2020. deosebiţi. De unul singur să ştiţi că proiectul de canalizare partea de N 
judeţean, e altă problemă, dar eu Dar eu nu vreau să ajungem în nu se poate face nimic. Şi chiar cu şi partea de S a municipiului 
cred că ar putea să existe o 2020.sincopele la 1-2 consilieri locali Olteniţa. Este un proiect care 
înţelegere la nivel judeţean să fie vreau să vă spun că am un Consiliu Nici anul trecut când am avut tot totalizează 65 de miliarde lei vechi, 
susţinut şi spitalul Olteniţa.Local bun care în proporţie de 99% până în 2020 de făcut asfaltarea, tot deci 6,5 milioane lei noi, cu o 

analizează ce este benefic pentru în zona de S a oraşului, noi am Oricând avem nevoie de ajutor cofinanţate doar de 400 de mii din 
municipiul Olteniţa. Am avut un terminat-o încă de anul trecut, s-a financiar. E adevărat că eu mă parte municipiului Olteniţa. În 
sprijin consistent din partea decontat tot. Nu am avut niciun fel mândresc cu acest spital. E absolut ultima şedinţă de Consiliu Local am 

n Olteniţa

deosebit dar mai avem foarte, foarte acestei săli, iluminatul, întreţinerea 
mult de muncă. Acum există o din punct de vedere energetic al 
bătălie destul de complicată dar se funcţionării instalaţiilor sanitare. Şi 
pare că doamna directoare o va vreau să vă spun că partea de sunet 
câştiga, să schimbăm toată şi lumini dedicată scenei e o întreagă 
aparatura pe radiologie. Pentru că industrie. E absolut deosebit. Eu 
avem nevoie şi de aparatură până acum am avut o discuţie cu 
performantă. domnul preşedinte Iliuţă. Eu cred că 

această Casă de Cultură ar trebui î 
luată în calcul de Consiliul Judeţean principalele gânduri, motive pentru 
şi Centrul Judeţean de Cultură şi care vă înhămaţi la muncă?
Creaţie care este subordonat 

În primul rând modernizarea, în consiliului şi să ne ia şi pe noi în 
continuare, a spitalului, acel vis dar calcul cu nişte cheltuieli. Şi Olteniţa 
nu ar trebui să fie un vis, e o face parte din judeţul Călăraşi. 
necessitate şi anume reabilitarea Pentru că dacă totul va fi doar 
ambulatoriului. Facem un  spital pentru municipiul Călăraşi, iertaţi-
extrem de performant cu un mă dar nu merită denumirea de 
ambulatoriu în care nu reuşim decât Centru Judeţean. E un nonsens între 
sporadic să schimbăm 3 uşi, să dăm denumire şi activitate.
două mâini de var şi să schimbăm la 

î Aveţi dreptate, pentru că 
o toaletă ceva. Nu, acolo trebuie 

municipalitatea Călăraşi nu are un 
reabilitat din temelie. Inclusiv cu 

asemenea obiectiv şi atunci se 
faţadă cu tot şi cu aparatură 

poate folosi foarte uşor de sala 
modernă.

CJCC, fără să mai contribuie 
î Şi care să fie deschis permanent. financiar pentru ceva propriu.

Sunt de acord. Vreau să fiu foarte Sigur că da, că până la urmă chiar 
bine înţeles, eu nu am nimic de dacă sunt eu nemulţumit de faptul 
împărţit cu municipiul Călăraşi. Dar că nu contribuie comunele 
municipiul Călăraşi nu are niciun învecinate cu niciun leu la spital, 
spital, nici Casă de Cultură. La totuşi, sunt oamenii noştri. Şi pentru 
Călăraşi sunt toate direcţiile că nu vreau să depăşesc acest 
judeţene. E norocos Drăgulin, să fie segment aş vrea să vă spun că 
sănătos! Nu am nimic şi vă rog să mă Olteniţa ar trebui să fie privită cu alţi 
credeţi că-l preţuiesc şi că e ochi de către Consiliul Judeţean.
problema lui ce face la Călăraşi. Nu 

La ora actuală a apărut o problemă este problema mea! Toate realizările 
foarte mare pentru noi ca şi lui sunt un motiv de mândrie şi 
administraţie publică. Ne-am tot pentru noi, cei din judeţ. Pentru că 
lăudat că facem o Casă de Cultură până la urmă ne place, nu ne place, 
extraordinară, cu Bibliotecă oraşul Călăraşi, municipiul Călăraşi 
municipală, cu Muzeul Gumelniţa este cam oglinda judeţului.
care va avea 800 mp de expunere şi î Este capitala judeţului…
cu o sală aproape similară cu Sala 

Este capitala judeţului iar eu aş fi 
Barbu Ştirbei de la Consiliul 

mândru să aibă cât mai multe 
Judeţean. realizări. Deci eu nu vorbesc 

împotriva Călăraşiului, ci vorbesc să Dar nimeni până acum o lună de zile 
fie ajutate şi Olteniţa şi toate UAT-nu a pus pe hârtie exploatarea 
urile din judeţul Călăraşi.acestei săli. Ce înseamnă încălzirea 

Pentru 2019 care ar fi 

Autoritatea Naţională Sanitară metoda utilizată (trichineloscopie 
Veterinară şi pentru Siguranţa directă sau digestie artificială).
Alimentelor şi Direcţia Sanitară 

- Comercializarea cărnii de porc 
Veterinară şi pentru Siguranţa 

neexpertizată sanitar veterinar şi 
Alimentelor Călăraşi recomandă 

pentru siguranţa alimentelor se 
cetăţenilor să cumpere produse 

sancţionează cu amenzi cuprinse între 
alimentare numai din unităţi sau 

20.000 şi 40.000 de lei.
spaţii autorizate sanitar veterinar. 
Aceasta înseamnă că, atât carnea cât - Cumpăraţi carne de porc, produse 
şi alte produse de origine animală sau preparate obţinute din aceasta, 
sau non-animală au fost supuse numai din locuri sau spaţii autorizate 
controlului sanitar-veterinar şi şi supravegheate sanitar veterinar, 
pentru siguranţa alimentelor şi nu care, prin programul de control 
constituie un pericol pentru implementat de către inspectorii 
sănătatea publică. Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa 
- Este interzisă comercializarea 

Alimentelor, garantează că acestea 
porcilor, cărnii şi produselor din carne 

provin din abatoare autorizate, unde 
provenite din zonele de restricţie, ca 

este asigurată asistenţa sanitară 
urmare a evoluţiei virusului Pestei 

veterinară permanentă.
Porcine Africane (PPA).

În cazul în care cetăţenii doresc să 
- Sacrificarea porcului şi consumarea 

achiziţioneze produse alimentare care 
acestuia în familie, fără controlul 

se comercializează în cadrul unor 
sanitar veterinar al stării de sănătate a 

târguri organizate în această perioadă, 
animalului şi a salubrităţii cărnii 

sau din pieţe, trebuie să fie atenţi la 
obţinute, poate avea consecinţe 

câteva aspecte:
grave:

- existenţa şi funcţionarea vitrinelor 
- Dacă porcul este bolnav, prin 

frigorifice în care sunt expuse 
vânzarea necontrolată riscaţi să 

alimentele de origine animală;
îmbolnăviţi alţi oameni sau alte 

- integritatea ambalajelor, care animale, iar răspândirea bolilor la 
trebuie să asigure protecţie pe timpul animale sau om se pedepseşte, 
transportului, depozitării şi conform legii.
comercializării;

- Porcul crescut în gospodărie, carnea 
- etichetarea produselor alimentare, şi produsele din carne provenite de la 
cu date referitoare la tipul produsului, acesta sunt interzise a fi 
originea acestuia, condiţiile de comercializate!
păstrare, data obţinerii după caz, 

- Solicitaţi vizita medicului veterinar termenul de valabilitate etc.
înainte de sacrificarea porcului, 

- comercializarea brânzeturilor trebuie pentru: a verifica starea de sănătate a 
să se facă în ambalaje de unică animalului înainte de sacrificare; a da 
folosinţă (pungi din plastic sau hârtie sfaturi utile privind probele ce trebuie 
cerată de uz alimentar) şi să ofere luate la sacrificare şi analizele ce 
consumatorului date privind trebuie făcute pentru a nu vă pune 
identitatea producătorului, sănătatea în pericol; a asoma porcul 
sortimentul de produs, data obţinerii, înaintea sacrificării, a scuti animalul 
înscrise pe o etichetă ataşată pe de suferinţă şi a respecta cerinţele de 
ambalaj, cutia de plastic sau putina bunăstare a animalelor.
pentru brânzeturi.

- În situaţia în care medicul veterinar 
Este recomandat ca ouăle şi alte constată că porcul dumneavoastră 
produse alimentare care se consumă este bolnav, nu riscaţi sacrificarea şi 
în mod tradiţional în această 

consumul cărnii. Veţi fi despăgubit de 
perioadă, cum sunt: cozonacii, 

stat la valoarea de piaţă a animalului, 
prăjiturile, legumele de sezon etc. să 

numai dacă acesta este identificat şi 
fie achiziţionate din spaţii amenajate 

înregistrat.
şi autorizate aflate sub controlul 
personalului de specialitate. De - Nu consumaţi carnea şi nu o 
asemenea, înainte de achiziţionarea preparaţi, până nu obţineţi de la 
alimentelor de origine animală, din medicul veterinar rezultatul 
locuri specializate în acest sens, examinării pentru Trichinella spp., cu 
asiguraţi-vă că vânzătorul este echipat rezultat negativ. Recomandarea este 
corespunzător, poartă halat de valabilă şi pentru carnea obţinută de 
protecţie şi bonetă, iar manipularea la porcii mistreţi.
alimentelor neambalate o realizează 

- Examinarea cărnii provenite de la cu mâinile acoperite de mănuşi curate 
porcii sacrificaţi în vederea depistării sau de unică folosinţă.
trichinelozei este obligatorie. Probele 

Numărul de telefon al "Call Center"-se recoltează din limbă, musculatura 
ului ANSVSA este 0800 826 787 şi intercostală, pilierii diafragmatici, 
poate fi apelat gratuit de către muşchii maseteri, muşchii abdominali, 
cetăţeni, din orice reţea de telefonie, partea musculară a diafragmei situate 
pentru a sesiza nereguli în domeniul în apropierea coastelor sau a sternului 
siguranţei alimentelor (de dimensiunea unei nuci). Costul 

unui examen trichineloscopic este Serviciul Comunicare şi Logistică 
între 9 şi 45 de lei + TVA, în funcţie de Documentară

Petre Ţone: Mă declar extrem de mulţumit de 2018!
Recomandări ANSVSA pentru 
perioada sărbătorilor de iarnă
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reuşesc să găsesc o cale de esenţa dar vom vedea. Probabil că Sunt mulţi din interior care judecă asta ne trebuie?”. Din păcate, legea 
rezolvare. Noi deservim poate 40% licitaţia va fi undeva prin luna doar prin prisma împlinirilor ne obligă, nu că asta ne trebuie.
din suprafaţa judeţului, mă refer tot februarie dacă să zicem că s-ar personale, dacă ai făcut în dreptul 

Deci una peste alta, pot să mă ce înseamnă de la Fundeni către prelungi că sunt acele termene, casei lui ceva. Nu ai făcut în dreptul 
declar mulţumit de felul cum au Olteniţa, Căscioarele, Radovanu, chiar dacă licitaţia se ţine în casei lui ceva, în altă parte a 
decurs lucrurile în 2018. Budeşti, Chiselet, de la Mânăstirea februarie, termen de contestaţie oraşului nu mai contează.

către Olteniţa, vin la Olteniţa. Le e avem 30 de zile, cât Dumnezeu va fi, Nu vreau să trec şi să nu amintesc Dacă tot m-aţi întrebat de astea, 
mult mai aproape. Iar noi nu deci teoretic în 2019 trebuie să de calitatea oamenilor pe care îi am vreau să vă spun, în premieră la 
beneficiem de niciun sprijin. Nu mai avem lucrarea gata cu toate că avem în primărie. Sunt nişte oameni dumneavoastră, că am obţinut 
vreau să vorbesc de spitalul termen de execuţie până în 2020. deosebiţi. De unul singur să ştiţi că proiectul de canalizare partea de N 
judeţean, e altă problemă, dar eu Dar eu nu vreau să ajungem în nu se poate face nimic. Şi chiar cu şi partea de S a municipiului 
cred că ar putea să existe o 2020.sincopele la 1-2 consilieri locali Olteniţa. Este un proiect care 
înţelegere la nivel judeţean să fie vreau să vă spun că am un Consiliu Nici anul trecut când am avut tot totalizează 65 de miliarde lei vechi, 
susţinut şi spitalul Olteniţa.Local bun care în proporţie de 99% până în 2020 de făcut asfaltarea, tot deci 6,5 milioane lei noi, cu o 

analizează ce este benefic pentru în zona de S a oraşului, noi am Oricând avem nevoie de ajutor cofinanţate doar de 400 de mii din 
municipiul Olteniţa. Am avut un terminat-o încă de anul trecut, s-a financiar. E adevărat că eu mă parte municipiului Olteniţa. În 
sprijin consistent din partea decontat tot. Nu am avut niciun fel mândresc cu acest spital. E absolut ultima şedinţă de Consiliu Local am 

n Olteniţa

deosebit dar mai avem foarte, foarte acestei săli, iluminatul, întreţinerea 
mult de muncă. Acum există o din punct de vedere energetic al 
bătălie destul de complicată dar se funcţionării instalaţiilor sanitare. Şi 
pare că doamna directoare o va vreau să vă spun că partea de sunet 
câştiga, să schimbăm toată şi lumini dedicată scenei e o întreagă 
aparatura pe radiologie. Pentru că industrie. E absolut deosebit. Eu 
avem nevoie şi de aparatură până acum am avut o discuţie cu 
performantă. domnul preşedinte Iliuţă. Eu cred că 

această Casă de Cultură ar trebui î 
luată în calcul de Consiliul Judeţean principalele gânduri, motive pentru 
şi Centrul Judeţean de Cultură şi care vă înhămaţi la muncă?
Creaţie care este subordonat 

În primul rând modernizarea, în consiliului şi să ne ia şi pe noi în 
continuare, a spitalului, acel vis dar calcul cu nişte cheltuieli. Şi Olteniţa 
nu ar trebui să fie un vis, e o face parte din judeţul Călăraşi. 
necessitate şi anume reabilitarea Pentru că dacă totul va fi doar 
ambulatoriului. Facem un  spital pentru municipiul Călăraşi, iertaţi-
extrem de performant cu un mă dar nu merită denumirea de 
ambulatoriu în care nu reuşim decât Centru Judeţean. E un nonsens între 
sporadic să schimbăm 3 uşi, să dăm denumire şi activitate.
două mâini de var şi să schimbăm la 

î Aveţi dreptate, pentru că 
o toaletă ceva. Nu, acolo trebuie 

municipalitatea Călăraşi nu are un 
reabilitat din temelie. Inclusiv cu 

asemenea obiectiv şi atunci se 
faţadă cu tot şi cu aparatură 

poate folosi foarte uşor de sala 
modernă.

CJCC, fără să mai contribuie 
î Şi care să fie deschis permanent. financiar pentru ceva propriu.

Sunt de acord. Vreau să fiu foarte Sigur că da, că până la urmă chiar 
bine înţeles, eu nu am nimic de dacă sunt eu nemulţumit de faptul 
împărţit cu municipiul Călăraşi. Dar că nu contribuie comunele 
municipiul Călăraşi nu are niciun învecinate cu niciun leu la spital, 
spital, nici Casă de Cultură. La totuşi, sunt oamenii noştri. Şi pentru 
Călăraşi sunt toate direcţiile că nu vreau să depăşesc acest 
judeţene. E norocos Drăgulin, să fie segment aş vrea să vă spun că 
sănătos! Nu am nimic şi vă rog să mă Olteniţa ar trebui să fie privită cu alţi 
credeţi că-l preţuiesc şi că e ochi de către Consiliul Judeţean.
problema lui ce face la Călăraşi. Nu 

La ora actuală a apărut o problemă este problema mea! Toate realizările 
foarte mare pentru noi ca şi lui sunt un motiv de mândrie şi 
administraţie publică. Ne-am tot pentru noi, cei din judeţ. Pentru că 
lăudat că facem o Casă de Cultură până la urmă ne place, nu ne place, 
extraordinară, cu Bibliotecă oraşul Călăraşi, municipiul Călăraşi 
municipală, cu Muzeul Gumelniţa este cam oglinda judeţului.
care va avea 800 mp de expunere şi î Este capitala judeţului…
cu o sală aproape similară cu Sala 

Este capitala judeţului iar eu aş fi 
Barbu Ştirbei de la Consiliul 

mândru să aibă cât mai multe 
Judeţean. realizări. Deci eu nu vorbesc 

împotriva Călăraşiului, ci vorbesc să Dar nimeni până acum o lună de zile 
fie ajutate şi Olteniţa şi toate UAT-nu a pus pe hârtie exploatarea 
urile din judeţul Călăraşi.acestei săli. Ce înseamnă încălzirea 

Pentru 2019 care ar fi 

Autoritatea Naţională Sanitară metoda utilizată (trichineloscopie 
Veterinară şi pentru Siguranţa directă sau digestie artificială).
Alimentelor şi Direcţia Sanitară 

- Comercializarea cărnii de porc 
Veterinară şi pentru Siguranţa 

neexpertizată sanitar veterinar şi 
Alimentelor Călăraşi recomandă 

pentru siguranţa alimentelor se 
cetăţenilor să cumpere produse 

sancţionează cu amenzi cuprinse între 
alimentare numai din unităţi sau 

20.000 şi 40.000 de lei.
spaţii autorizate sanitar veterinar. 
Aceasta înseamnă că, atât carnea cât - Cumpăraţi carne de porc, produse 
şi alte produse de origine animală sau preparate obţinute din aceasta, 
sau non-animală au fost supuse numai din locuri sau spaţii autorizate 
controlului sanitar-veterinar şi şi supravegheate sanitar veterinar, 
pentru siguranţa alimentelor şi nu care, prin programul de control 
constituie un pericol pentru implementat de către inspectorii 
sănătatea publică. Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa 
- Este interzisă comercializarea 

Alimentelor, garantează că acestea 
porcilor, cărnii şi produselor din carne 

provin din abatoare autorizate, unde 
provenite din zonele de restricţie, ca 

este asigurată asistenţa sanitară 
urmare a evoluţiei virusului Pestei 

veterinară permanentă.
Porcine Africane (PPA).

În cazul în care cetăţenii doresc să 
- Sacrificarea porcului şi consumarea 

achiziţioneze produse alimentare care 
acestuia în familie, fără controlul 

se comercializează în cadrul unor 
sanitar veterinar al stării de sănătate a 

târguri organizate în această perioadă, 
animalului şi a salubrităţii cărnii 

sau din pieţe, trebuie să fie atenţi la 
obţinute, poate avea consecinţe 

câteva aspecte:
grave:

- existenţa şi funcţionarea vitrinelor 
- Dacă porcul este bolnav, prin 

frigorifice în care sunt expuse 
vânzarea necontrolată riscaţi să 

alimentele de origine animală;
îmbolnăviţi alţi oameni sau alte 

- integritatea ambalajelor, care animale, iar răspândirea bolilor la 
trebuie să asigure protecţie pe timpul animale sau om se pedepseşte, 
transportului, depozitării şi conform legii.
comercializării;

- Porcul crescut în gospodărie, carnea 
- etichetarea produselor alimentare, şi produsele din carne provenite de la 
cu date referitoare la tipul produsului, acesta sunt interzise a fi 
originea acestuia, condiţiile de comercializate!
păstrare, data obţinerii după caz, 

- Solicitaţi vizita medicului veterinar termenul de valabilitate etc.
înainte de sacrificarea porcului, 

- comercializarea brânzeturilor trebuie pentru: a verifica starea de sănătate a 
să se facă în ambalaje de unică animalului înainte de sacrificare; a da 
folosinţă (pungi din plastic sau hârtie sfaturi utile privind probele ce trebuie 
cerată de uz alimentar) şi să ofere luate la sacrificare şi analizele ce 
consumatorului date privind trebuie făcute pentru a nu vă pune 
identitatea producătorului, sănătatea în pericol; a asoma porcul 
sortimentul de produs, data obţinerii, înaintea sacrificării, a scuti animalul 
înscrise pe o etichetă ataşată pe de suferinţă şi a respecta cerinţele de 
ambalaj, cutia de plastic sau putina bunăstare a animalelor.
pentru brânzeturi.

- În situaţia în care medicul veterinar 
Este recomandat ca ouăle şi alte constată că porcul dumneavoastră 
produse alimentare care se consumă este bolnav, nu riscaţi sacrificarea şi 
în mod tradiţional în această 

consumul cărnii. Veţi fi despăgubit de 
perioadă, cum sunt: cozonacii, 

stat la valoarea de piaţă a animalului, 
prăjiturile, legumele de sezon etc. să 

numai dacă acesta este identificat şi 
fie achiziţionate din spaţii amenajate 

înregistrat.
şi autorizate aflate sub controlul 
personalului de specialitate. De - Nu consumaţi carnea şi nu o 
asemenea, înainte de achiziţionarea preparaţi, până nu obţineţi de la 
alimentelor de origine animală, din medicul veterinar rezultatul 
locuri specializate în acest sens, examinării pentru Trichinella spp., cu 
asiguraţi-vă că vânzătorul este echipat rezultat negativ. Recomandarea este 
corespunzător, poartă halat de valabilă şi pentru carnea obţinută de 
protecţie şi bonetă, iar manipularea la porcii mistreţi.
alimentelor neambalate o realizează 

- Examinarea cărnii provenite de la cu mâinile acoperite de mănuşi curate 
porcii sacrificaţi în vederea depistării sau de unică folosinţă.
trichinelozei este obligatorie. Probele 

Numărul de telefon al "Call Center"-se recoltează din limbă, musculatura 
ului ANSVSA este 0800 826 787 şi intercostală, pilierii diafragmatici, 
poate fi apelat gratuit de către muşchii maseteri, muşchii abdominali, 
cetăţeni, din orice reţea de telefonie, partea musculară a diafragmei situate 
pentru a sesiza nereguli în domeniul în apropierea coastelor sau a sternului 
siguranţei alimentelor (de dimensiunea unei nuci). Costul 

unui examen trichineloscopic este Serviciul Comunicare şi Logistică 
între 9 şi 45 de lei + TVA, în funcţie de Documentară

Petre Ţone: Mă declar extrem de mulţumit de 2018!
Recomandări ANSVSA pentru 
perioada sărbătorilor de iarnă
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