Comunicat de presă

Cu ocazia controalelor efectuate de delegaţii G.F. Suceava, în luna
februarie, la gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Botoşani, ca urmare a
dispoziţiei Inspectorului Şef al G.F. Suceava s-a aplicat un număr de 10
sancţiuni contravenţionale, în valoare de 5000 lei. Aceste contravenţii s-au
întocmit pentru faptul că pe unele fonduri cinegetice gestionarii nu au completat
corespunzător autorizaţiile de vânătoare, nu au realizat cota de recoltă aprobată
de administrator la speciile de vânat sedentare, a existat o perioadă în care nu au
avut angajat personal de specialitate, nu au evaluat toate trofeele rezultate de la
vânatul recoltat sau au hrănit vânatul cu încălcarea reglementărilor legale.
De asemenea, s-audispus pentru gestionari, aplicarea de măsuri în vederea
prevenirii şi combaterii PPA,cum ar fi:
- respectarea prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 3/2019, Ordinului
A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, Deciziei (UE) 2019/246 de modificare a anexei la
Decizia UE 709/2014, procesului verbal C.L.C.B. jud. Botoşani nr.
3468/18.02.2019, planului de măsuri C.L.C.B. jud. Botoşani nr.
3468/18.02.2019, adresa DSVSA Botoşani nr. 3399/21.02.2019, planulului de
măsuri C.L.C.B. jud. Botoşani nr. 3810/20.02.2019, procesului verbal C.L.C.B.
jud. Botoşani nr. 3975/22.02.2019, planului de măsuri CLCB jud. Botoşani nr.
3975/22.02.2019, adresa D..S.V.S.A. Botoşani nr. 3720/25.02.2019, procesului
verbal C.L.C.B. jud. Botoşani nr. 4069/25.02.2019, planului de măsuri C.L.C.B.
jud. Botoşani nr. 4069/25.02.2019, a H.G. nr. 830/2016 privind Programul
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane ş.a.
-respectarea prevederile Ordinului nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor
de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este
permisă în sezonul de vânătoare 15 mai 2018- 14 mai 2019 şi a Ordinului nr.
358/2019 privind extinderea perioadei de vânătoare la specia mistreţ femelă şi
purcel;
-raportarea la G. F. Suceava a modului de îndeplinire a sarcinilor prevăzute
în Planurile de Măsuri ale C.L.C.B. Botoşani- cu termen de raportare o
dată la 3 zile/de 2 ori pe săptămână;
-raportarea săptămânală la G.F. Suceava a situaţiei mistreţilor recoltaţi, a
mortalităţilor constatate la vânat şi rezultatul analizelor pentru probele de
laborator;
Deasemenea, s-au dispus măsuri pentru remedierea unor deficienţe
tehnice cum ar fi:
- angajarea unei persoane cu contract individual de muncă, pe perioadă
nedeterminată, normă întreagă, pentru coordonarea şi conducerea pe linie
tehnică a activităţii de vânătoare- măsură care s-a şi îndeplinit la data de
1.03.2019;

-întocmirea unui grafic de patrulare lunar, cu trasee stabilite, referitor la
prevenirea şi combaterea braconajului şi semnalarea epizootiilor la vânat;
-emiterea unei decizii pentru constituirea comisiei de evaluarea a trofeelor
rezultate de la vânatul recoltat, potrivit prevederilor Ordinului nr. 418/2005
pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în
conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie
a Vânatului şi pentru stabilirea tarifelor de organizarea şi practicarea vânătorii,
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1342 din 24 august 2010 privind
modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii.
În continuare, s-a dispus gestionarului să monitorizeze situaţia, să
organizeze acţiuni de vânătoare permanent, folosind metode care nu duc la
dislocarea efectivului, să aplice toate măsurile stabilite de C.L.C.B. Botoşani, în
vederea prevenirii, limitării şi stingerii focarului de PPA şi a combaterii
dăunătorilor care pot răspândi boala.

