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Primaria Oradea prin Compartimentul Protec?ia Mediului (Poli?ia Ecologica) din ca
drul Direc?iei Poli?iei Locale Oradea verifica anual toate cartierele din municipiu in ve
derea identificarii terenurilor infestate cu ambrozie, planta alergenica.
Astfel,se emit notificari/soma?ii proprietarilor sau de?inatorilor de terenuri unde s-a lo
calizat ambrozia ?i poate fi un focar de infestare, iar celor care nu iau masuri pentru e
liminarea acestei buruieni periculoase pentru sanatatea popula?iei li se aplica sanc?iuni co
ntraven?ionale, punandu-se in aplicare reglementarile legale in vigoare. În cursul anului 20
20 au fost aplicate 1223 de avertismente ?i 166 de amenzi contraven?ionale in valoare de
284 790 lei.
Pe viitor, poli?i?tii locali oradeni vor continua actiunile de somare, respectiv de sa
nctionare a persoanelor care nu se vor conforma, iar potrivit prevederilor Legii nr.
62/2018 privind combaterea ambroziei, cu modificarile aduse de Legea nr. 129/2020,
prin care identificarea terenurilor revine autoritatilor administratiei publice locale prin
personalul imputernicit, poli?i?ti locali sau comisarii Garzii Na?ionale de Mediu vor int
ensifica controalele in aceasta sfera a competen?ei.
În contextul actual al pandemiei de coronavirus se impune luarea unor masuri drastice, a
vand in vedere ca simptomatologia in COVID-19 este asemanatoare cu cea manifestata
in rinita alergica, avand ca particularita?i comune stranutul, obstructia nazala, secretii n
azale apoase, congestie oculara, lacrimare, episoade de tuse, dificultate in respiratie.
Date fiind resursele umane limitate ale Direc?iei Politiei Locala Oradea, aceasta dore?te sa
multumeasca cetatenilor implica?i in actiunile de identificare ?i localizare a acestei pl
ante alergenice, care au venit in sprijinul demersului de eliminare a acestei plante cu
puternic impact alergenic asupra ceta?enilor. Poli?ia Locala reaminte?te faptul ca ace
?tia pot apela in continuare cu incredere Dispeceratul Politiei Locale Oradea la numarul d
e telefon - 0259 969.
Ambrozia este o planta anuala, perena, prezenta in gradini, in culturile de cereale si de
floarea-soarelui, dar si in zonele lasate in paragina: cele cu ruine, zonele rezidentiale
noi, unde constructiile nu au fost terminate, pe marginile soselelor, pe spatiile verzi, dar
si in curtile caselor sau in parcuri. Ambrozia va cre?te din nou dupa ce a fost taiata, iar t
aierile repetate nu vor fi eficiente, deoarece noi ramuri cresc foarte aproape de sol.
Controlul chimic este limitat de restric?iile legale cu privire la utilizarea de erbicide c
are pot avea un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite abuziv.
Un bun control poate fi realizat prin folosirea unor erbicide aplicate primavara ?i prin f
olosirea de erbicide de contact in prima faza de dezvoltare. Prin urmare, combina?ia i
ntre taiere ?i aplicare de erbicide poate constitui un control mai eficace in locuri n
eagricole extrem de grav infestate. Recomandarea este de a nu trata plantele izolate cu
erbicide, ci de ale smulge ?i distruge complet.

