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Leşurile au fost aruncate în mare
Mii de oi au murit de foame şi de sete pe un vapor, în drum spre
Iordania. Exportatorul este un afacerist din Constanţa

Taşcu Caraman, sursa foto: agrointel.ro

Între 5.000 şi 11.000 de oi au murit după 8 zile de chinuri, de foame şi de sete, după ce
au fost urcate pe un vapor, în portul Midia, cu destinaţia Iordania, susţin activiştii Vier
Pfoten. Mai grav, leşurile animalelor au fost aruncate în mare înainte ca nava să ajungă
în port, ceea ce ar putea declanşa un imens scandal, întrucât afectează viaţa marină şi
ar putea răspândi boli. Activiştii spun că animalele erau bolnave şi nu aveau mărci de
identificare în ureche. Potrivit autorităţilor iordaniene, 5.200 din cele 13.000 de oi
încărcate la Midia au murit după 8 zile de foame şi sete, în timp ce sursele Vier Pfoten
spun că numărul animalelor moarte este de 11.000. Incidentul a avut loc la puţin timp
după ce Iordania a ridicat embargoul de 8 luni pentru importul de animale din România,
din cauza unui focar de infecţie cu boala limbii albastre depistat în 2014 în ţara noastră.

Sursa foto: descopera.ro

Practica transportatori lor români de a arunca mii de animale moarte în mare este, din câte se pare,
una comună, în luna april ie Israelul descoperind leşuri de vaci pe plajele sale, dintr-un transport
sosit pe mare din România. Potrivit evz.ro, cele 13.000 de oi au fost trimise în Iordania de firma
tulceană Holder Trade, unul din cei mai mari exportatori de ovine din România, care este, la rândul
său, unul din cei mai importanţi exportatori de ovine, caprine şi bovine din Uniunea Europeană, cu
afaceri în acest domeniu de peste 200 de mil ioane de euro pe an. Animalele ajung, de regulă, în
Liban, Liberia, Iordania sau Turcia, o tonă de carne fiind exportată cu 2.500 de euro, în timp ce
preţul la destinaţie este mai mult decât dublu. Revenind la firma care a exportat cele 13.000 de oi
în Iordania, din care 11.000 au murit, Holder Trade SRL din localitatea tulceană Baia funcţionează
din 1995 şi are ca domenii de activitate cultivarea cerealelor, producţia şi conservarea cărnii,
facil ităţi de cazare şi activităţi de alimentaţie (catering). Firma a raportat pentru anul 2014 o cifră
de afaceri de 27.226.408 lei şi un profit net de 1.383.142 lei, cu 53 de angajaţi. Holder Trade SRL
îşi desfăşoară activitatea pe circa 3.500 de hectare şi este deţinută în proporţi i  egale de Taşcu
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Caraman, de 63 de ani, consil ier judeţean PNL în Tulcea şi Iancu Gore, de 55 de ani, doi dintre cei
mai cunoscuţi crescători şi exportatori de oi din Dobrogea. Taşcu Caraman are o avere estimată la
15 milioane de euro, provenită din comerţul cu animale şi a fost consil ier judeţean PNL în Tulcea,
până la demisia anunţată în noiembrie 2014, după 15 ani de politică. Caraman şi-a motivat decizia
prin faptul că se mută din judeţul Tulcea. Pe 8 septembrie 2014, mil ionarul Taşcu Caraman a
accidentat mortal un bărbat în zona localităţi i  Baia. Din puţinele informaţii  publice, dosarul pare a
fi unul muşamalizat, din moment ce alcoolemia este şi acum ţinută la secret. La rândul său,
inginerul zootehnist Iancu Gore este preşedintele Caprirom (Asociaţia Naţională a Crescători lor de
Capre din România), patronează un cunoscut restaurant din Tulcea, prin Izvorul Cerbului SRL,
alături de Dumitru Pacea şi locuieşte în Constanţa, într-o cochetă vilă verde pe strada Aron
Pumnul.

Cristian ANTON

joi, 11 iunie 2015
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Ce culoare politica au ?? (11 iun 20:07)
astia-s oameni din vechea conducere, verifica-ti ce nu au suflet si stiu ca indiferent de orice el nu
au o pierdere asa mare posibil  asigurare si-l  doare ....

Fox (11 iun 17:27)
Trasi in tepe si lasati la soare !!!!

Coman (11 iun 14:44)
Cei de la DNA si DGA sa verifice cine au fost medicii  vererinari de la Punctul de Frontiera
Constanta-Agigea?? Ei trebuie sa verifice numarul animalelor,actele de provenienta,etc,inclusiv
daca au hrana si apa necesara pana la destinatia animalelor! Se pare ca au alte indeletniciri  din ce
scrie in acest articol !

zeus (11 iun 14:24)
tare as vrea sa l tin pe patronul acestei afaceri fara apa o zi doar ,,,,,,

vrajeala (11 iun 10:10)
razboiul comercial este la moda...sa moara oaia vecinului pentru a vinde oaia mea...cred ca
activistul acesta ce-a scris istoria se gasea la bordul navei in calitate de berbec.n-a mai facut fata
oilor si s-a aruncat in mare din dorinta de-a ajunge cu o ambarcatiune pe insula lampedusa...

dsv (11 iun 10:03)
medici veterinari care asista la imbarcarea animaLELOR AU OBLIGATIA CA INAINTE SA ASIGURE
INCARCAREA FURAJELOR SI AAPEI POTABILE PENTRU ANIMALE . FIRMA CARE FACE OPERATIUNILE
DE IMBARCARE ARE PERSONAL CARE TREBUIE SA VERIFICE, MIHAILOV ESTE DIRECTORU FIRMEI .
OBLIGATORIU LA IMBARCARE ANIMALELE TREBUIE SA AIBA DOCUMENTE SI SA FIE CROTALIATE .
ORGANELE DE ANCHETA SA SE SESIZEZE SISA FACA CERCETARI IAR CEI VINOVATI SA RASPUNDA .

cetatean (11 iun 06:40)
si ce sa faca crescatoride animale cu ele sa ti  le dea tie imbecilule nu vezi ca romania este plina
de animale

Bietele animale (11 iun 02:19)
dupa ce ca oamenii le omoara sa le manance, macar sa nu le tortureze. exportul de animale vii  este
o cruzime extrema, bietelor animale le este frica si indura foamea, setea, groaza. Cand ajung la
arabitoi aia le omoara in fel si chip pe cele care mai raman in viata. Exportul; de animel vi i  trebuie
interzis.
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Guvernul Cioloș anunță revenirea la alegerile locale în două tururi
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Bilanțul tragediei de la Colectiv a crescut:
56 de morți
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Grigore Comănescu: „O organizaţie
criminală lucrează pentru demolarea mea
economică”
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Pompieri i  au verificat universităţi le din Constanţa: UMC trebuie să-şi monteze senzori speciali  la
geamuri
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Cabinetul lui Cioloş, debut cu stângul: sexy-
ministrul de la Sănătate, retras după câteva
ore

16 noi 00:30 Replica

Constănţeanca Ioana Grigore a supravieţuit
infernului din Colectiv. Mama studentei: „E o
luptătoare“
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Vodafone îşi obligă cl ienţi i  să plătească reparaţi i le produselor, chiar dacă acestea se află în
garanţie
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Doi minori despre care se presupunea că
sunt în arest la domicil iu, prinşi la furat
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Palaz, atacat pe toate fronturi le: l iberali i  i -
au racolat şi secretarul general
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Trei târguri de Crăciun din Europa la care trebuie să ajungi
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Primarul din Hârşova: Ministerul Sănătăţi i  a
dat dovadă de o mare nesimţire. Foarte multe
spitale sunt subfinanţate
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ATACURI TERORISTE ÎN FRANŢA: A fost
decretată stare de urgenţă după explozii le de
vineri seara
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Ţinta reală a masacrului terorist de la Paris a fost Francois Hollande: preşedintele Franţei
trebuia ucis pe Stade de France
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Pentru prima oară în istoria sa, handbalul feminin din România are două echipe în cele mai bune
12 echipe din Europa
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Suedia- Danemarca 2-1, în prima manşă a barajului pentru EURO

16 noi 00:00 Sport

Jucători i  Germaniei au petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă în vestiarele Stade de France
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