
42.GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE ULUI BUZ U 

 
COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  

 

HOT RÂRE 
privind aprobarea Planului de m suri pentru prevenirea  apari iei  unor focare de pest  

porcin  african  pe teritoriul jude ului Buz u 
 

 Având în vedere: 

                - prevederile  H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului na ional de 
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor 
acte normative, cu modific rile ulterioare; 

-   prevederile Hot rârii nr. 2 privind m surile adoptate în cadrul şedin ei extraordinare din 
data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenț ; 

-   procesul verbal al şedin ei Centrului Local de Combaterea Bolilor - Unitatea Local  de 

Decizie, încheiat în data de 20.08.2018; 
             - analiza efectuat  în cadrul şedin ei extraordinar   a Comitetului Jude ean pentru  Situa ii  

de Urgen , din data de 20.08.2018;  

  În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribu iile şi 
func ionarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  aprobat prin Ordinul Prefectului 
Jude ului Buz u nr. 10/07.01.2015. 
             

HOT R ŞTE: 
 

              Art.1. Se  aprob  Planul de m suri pentru prevenirea  apari iei  unor focare de pest  
porcin  african  pe teritoriul jude ului Buz u, prev zut în anexa care face parte integrant  din 
prezenta hot râre. 
  Art.2. Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen   “Neron Lupaşcu” Buz u, prin 
Secretariatul Tehnic Permanent împreun  cu Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a 
Alimentelor Buz u, va comunica prezenta hot râre institu iilor implicate. 
 

P R E Ş E D I N T E 

P R E F E C T 
 

                                               Carmen – Adriana Ichim 

 
         VICEPREŞEDINTE                                                                  VICEPREŞEDINTE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
        JUDE EAN BUZ U                                                          Inspector Şef ISU Buz u 

        Neagu Petre Emanoil                                                            Col. G v neanu Viorel           
 

Buz u _________2018                                                                                

Nr. _______ 

Hot rârea a fost  adoptat  cu ________ voturi „pentru” __ voturi „ împotriv ”, ___ ab ineri 
de cei _________ membrii prezen i şi preşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Buz u .   



Anex   
                     la Hot rârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  nr.___/_______ 
 

 

PLAN DE M SURI PENTRU PREVENIREA APARI IEI UNOR FOCARE 
DE PEST  PORCIN  AFRICAN  PE TERITORIUL JUDE ULUI BUZAU 

 

ATRIBU II ŞI RESPONSABILIT I 

 

1. DIREC IA SANITAR  VETERINAR  ŞI PENTRU SIGURAN A  
ALIMENTELOR BUZAU 

 

Convoac  C.L.C.B. ori de câte ori situa ia o impune; 
Asigur  instruirea corespunz toare a: medicilor veterinari oficiali, medicilor 

veterinari de liber  practic  concesionari, a reprezentan ilor fondurilor de vân toare, a 
administratorilor şi medicilor veterinari de liber  practic  împuternici i de la nivelul 
exploata iilor comerciale de porcine; 

Identific  exploata iile nonprofesionale cu suine, asigur  crotalierea suinelor 
neidentificate şi introducerea acestora în BND, prin medicii veterinari concesionari; 

Realizeaz  şi intensific  supravegherea pasiv  a efectivelor de suine din 

exploata iile comerciale şi nonprofesionale; 
Verific , prin controale specifice. îndeplinirea tuturor m surilor de 

biosecuritate de la nivelul exploata iilor comerciale de suine; 
Asigur  un stoc minim de echipamente, materiale şi dezinfectan i pentru 

interven ia în caz de suspiciune/confirmare a bolii; 
Particip  la evaluarea animalelor prin medicii veterinari oficiali; 
Elaboreaz  şi promoveaz  Programul de supraveghere, prevenire şi control al 

pestei porcine africane pentru jude ul Buz u; 
Elaboreaz  procedurile specifice privind prevenirea, combaterea şi controlul 

pestei porcine africane la nivelul jude ului Buzau: 
Monitorizeaz , evalueaz  şi gestioneaz  datele privind evolu ia pestei porcine 

africane; 

Asigur  sau efectueaz  demersuri pentru identificarea resurselor umane, a 

resurselor financiare şi a materialelor pentru implementarea m surilor de control al 
bolii; 

Monitorizeaz  m surile de control aplicate; 
Asigur  aplicarea m surilor prev zute de legisla ia în vigoare pentru uciderea 
animalelor;  

Monitorizeaz  aplicarea m surilor de ecarisare în focar; 
          Stabilește în funcție de risc conduita de intervenție (sechestrare, denaturare la 
fața locului, confiscare în vederea distrugerii, ucidere imediat  și incinerare etc.) la 
depistarea în timpul controalelor efectuate a transporturilor porcilor vii, produselor și 
subproduselor provenite de la sacrific rile de suine, furaje, ustensile și echipamente 
folosite în creșterea, întreținerea și/sau sacrificarea suinelor, în condițiile inexistenței 



documentației specifice și imposibilit ții stabilirii trasabilit ții mai ales în situațiile 
efectu rii de astfel de transporturi din județele și/sau zonele cu focare active de PPA.   
Prezentele prevederi sunt aplicate în orice activitate de control, în trafic, la domiciliu, 
în piețe agroalimentare, în orice alte locuri de comercializare, autorizate sanitar – 

veterinar sau nu, a porcilor vii și/sau a produselor și subproduselor provenite de la 
porci  

Popularizeaz  prin toate mijloacele mass-media disponibile toate informa iile 
utile în ceea ce priveşte pesta porcin  african . 
 

2. DIREC IA SILVIC  BUZ U şi  Asocia iile v n torilor  
 

Catagrafierea mistre ilor existen i pe fondurile de vân toare şi transmiterea 
efectivelor c tre D.S.V.SA. Buzau, în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea 

prezentului Plan de M suri.  
       R spund: administratorii fondurilor de vân toare. 

Dup  orice partid  de vân toare medicul veterinar asistent va efectua examenul 
clinic post-mortem şi va preleva, ambala şi expedia probe pentru laborator. 

Vân torii sunt direct r spunz tori şi sunt obliga i s  prezinte pentru examenul 
clinic şi pentru prelevarea de probe, to i mistre ii împuşca i şi s  p streze vânatul, în 
spa ii de p strare a vânatului, dotate cu instala ii de refrigerare, pân  la aflarea 
rezultatului de laborator. 

  Este interzis  abandonarea la întâmplare, în p dure, a resturilor provenite de la 
animalele vânate, pentru a nu veni în contact cu insectele şi animalele s lbatice; toate 
subprodusele de origine animal  nedestinate consumului uman vor fi ecarisate prin 

transmiterea întregilor cantit i c tre unit i de incinerare autorizate sanitar-veterinar 

sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, S.N.C.U. va fi îngopat la locul în care 
a fost ob inut, prin asigurarea tuturor m surilor de biosecuritate cu respectarea prev. 
16.1 – 16.7 din cap 16 al manualului operational pentru interventia în focarele de 

PPA.  

Responsabilii fondurilor de vân toare sunt responsabili şi au obliga ia s  
anun e imediat medicului veterinar oficial sau D.S.V.S.A. Buz u (telefon 

0238725001) depistarea, pe fondul de vân toare, a mistre ilor bolnavi, mor i sau 
r ni i urmare a accidentelor rutiere. 

Vân torii, care vor duce acas  carcasele de porci mistre i, au obliga ia s  nu 
înstr ineze carnea şi s  nu administreze în hrana porcilor din gospod rie resturi 
provenite de la porcii mistre i vâna i. 

 R spund: administratorii fondurilor de vân toare şi v n torii  
TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 

IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT. 
 

 

 

 



3. INSPECTORATUL DE POLI IE AL JUDE ULUI BUZAU SI 
INSPECTORATUL DE JANDARMI AL JUDE ULUI BUZAU  

 

Dup  caz, contribuie, conform competen elor legale, la realizarea m surilor 
profilactice şi de control, astfel: 

Particip  cu reprezentanți în echipe fixe şi/sau mobile la activit ile pentru 
supravegherea şi controlul mişc rilor de animale vii, produse şi subproduse 
animaliere, alte materii şi materiale ce pot fi contagioase, în scopul identific rii 
tuturor actelor de comer  ilicit. 

Impreun  cu D.S.V.S.A. Buzau stabilesc un grafic comun de desf şurare a 
ac iunilor de control în trafic, locul, data şi personalul participant la aceste ac iuni vor 
fi stabilite la nivel de conduc tori de institu ii; 

In cazul în care în urma controalelor specifice efectuate identific  în trafic 
transporturi de animale şi/sau produse de origine animal  reprezentate de carne sau 
produse din carne de porc, vor notifica imediat D.S.V.S.A. Buzau (telefon 

0238725001); 

            Acord  sprijin personalului sanitar-veterinar şi pentru siguran a alimentelor 
pentru aplicarea tuturor m surilor restrictive dispuse conform legii; 

Execut  controlul mijloacelor de transport în scopul identific rii transporturilor 
ilegale de animale şi produse de origine animal ; 

Execut  activit i specifice în scopul prevenirii şi combaterii activit ilor de 
comercializare ilegal  a animalelor vii şi a produselor de origine animal ; 

Asigur  protec ia personalului sanitar-veterinar şi pentru siguran a alimentelor 
în timpul efectu rii activit ilor sanitar-veterinare reprezentate de verific ri efectuate 
în trafic sau, în func ie de situa ie în exploata ii comerciale şi/sau nonprofesionale ce 
de in suine; 

Sprijin  reprezentan ii autorit ilor publice locale în vederea îndeplinirii 
atribu iilor reprezentate de activit ile de paz  a obiectivelor, dac  este cazul, precum 
şi la instalarea semnelor, a panourilor de avertizare şi a inform rilor destinate 
cresc torilor de porcine ce de in exploata ii nonprofesionale. 

TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 
IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT. 

 

4. CONSILIUL JUDE EAN BUZ U 

 

Dispune toate m surile pentru realizarea activit ii de distrugere a materialelor 
de risc rezultate în urma aplic rii Programului, în condi iile prev zute în Ordonan a 
Guvernului nr. 24/2016. 

Identific  toate posibilele locuri de sta ionare pe drumurile județene a 
mijloacelor de transport, care efectueaz  curse externe, în principal cele ce tranziteaz  
Ungaria, Moldova şi Ucraina, sau curse interne pe raza jude elor Tulcea, Constanța, 
Br ila, Ialomița, Galați, Bihor, S laj şi Satu Mare; 



Igienizeaza cât mai frecvent  aceste locuri, vizând în special preluarea imediat  
a resturilor alimentare identificate în aceste locuri, în condi ii care s  previn  
eventuala difuzare a agentului patogen. 

In situa ia identific rii unor situa ii deosebite (prezen a unor cantit i mari de 
alimente sau alte situa ii particulare) va notifica, de urgen . D.S.V.S.A. Buzau (tel. 
0238725001 sau e-mail office-buzau@ansvsa.ro). 

TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 
IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT 

 

5. SEC IA DRUMURI NA IONALE BUZ U,   

 

Identific  toate posibilele locuri de sta ionare a mijloacelor de transport, din 
raza de competenț ,  care efectueaz  curse externe, în principal cele ce tranziteaz  
Ungaria, Moldova şi Ucraina, sau curse interne pe raza jude elor Tulcea, Constanța, 
Br ila, Ialomița, Galați, Bihor, S laj şi Satu Mare; 

Igienizeaz  cât mai frecvent  aceste locuri, vizand în special preluarea imediat  
a resturilor alimentare identificate în aceste locuri, în condi ii care s  previn  
eventuala difuzare a agentului patogen. 

In situa ia identific rii unor situa ii deosebite (prezen a unor cantit i mari de 
alimente sau alte situa ii particulare) va notifica, de urgen . D.S.V.S.A. Buzau (tel. 
0238725001 sau e-mail office-buzau@ansvsa.ro). 

TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 
IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT. 

 

6. COMISARIATUL JUDE EAN AL G RZI NA IONALE  DE MEDIU 

BUZ U 

Controleaz  cât mai frecvent respectarea de c tre administratorii drumurilor 
naționale, județene și comunale a igieniz rii locurilor de parcare, staționare și/sau 
odihn  sub aspectul prelu rii imediate a resturilor alimentare identificate, în condi ii 
care s  previn  eventuala difuzare a agentului patogen. 

In situa ia identific rii unor situa ii deosebite (prezen a unor cantit i mari de 
alimente sau alte situa ii particulare) va notifica, de urgen . D.S.V.S.A. Buzau (tel. 
0238725001 sau e-mail office-buzau@ansvsa.ro). 

 

 7. EXPLOATA IILE COMERCIALE DE PORCINE ŞI EXPLOATA IILE 
DE PORCINE DE TIP A 

 

Administratorii exploata iilor comerciale au obligativitatea revizuirii şi 

actualizarii Planurilor de Biosecuritate, care trebuiesc depuse la DSVSA Buz u atât 

în format electronic cât şi pe suport de hârtie  în maxim 24 ore de la data primirii 

prezentului Plan de m suri. 
Actualizarea Planurilor de Biosecuritate trebuie f cut  ori de câte ori este 

necesar în func ie de evolu ia epidemiologic , iar variantele modificate ale planurilor 
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de Biosecuritate trebuiesc depuse la DSVSA în maxim 24 ore de la ultima 

modificare. 

Dispunerea şi men inerea permanent  a m surilor cuprinse în Planul de 
Biosecuritate, precum si  notificarea  D.S.V.S.A. Buzau (tel 0238725001 sau office-

buzau@ansvsa.ro) a oricarei suspiciuni sau situatie cu posibile implicatii identificata. 

 

R SPUND: ADMINISTRATORII EXPLOATA IILOR COMERCIALE 
DE PORCINE ŞI MEDICII VETERINARI DE LIBER  PRACTIC  
ÎMPUTERNICI I DIN ACESTE EXPLOATA II. 
           TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 
IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT. 

 

8. PRIMARII LOCALIT ILOR 

 

Actualizeaz  Unitatea Local  de Sprijin; 
Asigur  existen a la nivelul Unit ii Locale de Sprijin a unui stoc minim de 

dezinfectante cu ac iune asupra virusului pestei porcine africane, echipamente şi 
materiale necesare interven iei în caz de apari ie a bolii; 

Dispun m surile necesare şi sunt responsabili de instalarea semnelor, a 
panourilor de avertizare şi a inform rilor destinate cresc torilor de porcine ce de in 
exploata ii nonprofesionale;  

Preg tesc personal specializat pentru participarea în comisiile de evaluare a 
animalelor, în vederea acord rii desp gubirilor prev zute de legisla ia în vigoare; 

In cazul în care este necesar  neutralizarea prin metode alternative, identific  şi 
pun la dispozi ie terenurile pentru incinerare/îngropare; 

Pun la dispozi ie utilajele şi sprijin  cu personal activit ile referitoare la 
înc rcare, s pare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutraliz rii alternative; 

Colaboreaz  efectiv şi eficient cu celelalte structuri componente ale Centrului 
Local de Combatere a Bolilor; 

Aplic  Planul de m suri pentru prevenirea şi combaterea bolii la nivelul 
localit ii, în conformitate cu prevederile legale sau recomand rile primite; 

R spunde de popularizarea, în rândul cet enilor, a tuturor m surilor impuse 
pentru prevenirea şi combaterea bolii; 

Anun  imediat D.S.V.S.A. Buzau (telefon 0238725001) cu privire la orice caz 
de mortalitate sau îmboln vire înregistrat  la porcinele din exploata ii 
nonprofesionale, notificat de proprietarii acestor exploata ii; 

Verific , prin personalul propriu specializat, concordan a dintre datele 
existente înscrise în Registrul Agricol şi realitatea faptic  din teren, în ceea ce 

priveşte num rul exploatatiilor nonprofesionale ce de in porcine şi num rul de 
porcine existente. 

R SPUND:  PRIMARUL LOCALIT II ŞI MEMBRII UNIT II 
LOCALE DE SPRIJIN.  

           TERMENUL DE IMPLEMENTARE A ACESTOR M SURI ESTE 
IMEDIAT ŞI ARE CARACTER PERMANENT. 
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9. OFICIUL JUDE EAN DE ZOOTEHNIE 

Particip , prin personal propriu nominalizat, la evaluarea animalelor, în 
vederea acord rii desp gubirilor prev zute de legisla ia în vigoare. 
 

10. PROPRIETARII DE EXPLOATA II NONPROFESIONALE CE DE IN 
SUINE 

 

To i proprietarii de porcine au obligativitatea anun rii imediate, c tre medicul 
veterinar concesionar sau oficial, ori a D.S.V.S.A. Buzau (telefon 0238725001) a 

oric rei suspiciuni de boal  (animale bolnave) sau a oric rui caz de mortalitate 
înregistrat  în efectivele de porcine; 

Notific  medicul veterinar concesionar cu privire la ob inerea de animale prin 
cump rare sau f tare in vederea identificarii si / sau examinarii clinice; 

Notific  medicul veterinar concesionar cu privire la crotalierea animalelor 
existente în cxploata ie; 

Se interzice cu des vârşire cump rarea sau achizi ionarea sub orice form  de 
carne de porc sau produse din carne de porc, domestic sau mistre , din locuri sau de la 
persoane neautorizate sanitar-veterinar; 

Tratamentele asupra animalelor bolnave vor fi efectuate doar de c tre persoane 
care au competen e sanitare veterinare; 

To i porcii domestici vor fi inu i în ad posturile lor, izola i de porcii s lbatici; 
Se vor evita mişc rile de animale între exploata ii (vânz ri/cump r ri), iar in 

cazul în care totuşi aceste mişc ri sunt necesare, ele vor fi efectuate doar dup  
inspec ia clinic  a animalelor şi eliberarea documentelor veterinare de c tre medicul 
veterinar de liber  practic  care îşi desf şoar  activitatea pe raza localit ii respective; 

Respect  strict m surile de igien  (schimbarea hainelor şi a înc l mintei cu 
care s-au efectuat deplas ri în fondurile de vân toare) de c tre persoanele care intr  în 
contact cu porcii s lbatici; 

Este strict interzis  administrarea în hrana porcinelor existente în exploata ii a 
resturilor alimentare provenite din gospod ria proprie sau din alte surse. 

 

 


