GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE ULUI BUZ U

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDE ULUI BUZ U
UNITATEA LOCAL DE DECIZIE

HOT RÂRE
privind aprobarea Planului de interven ie aplicat în focarele de mici dimensiuni
de pest porcin african de pe raza jude ului Buz u şi alte m suri suplimentare
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 ;
- adresa nr. 30070/28.10.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguran a Alimentelor Buz u, prin care, pe teritoriul județului Buz u exist
suspiciunea unui focar de pesta porcin african în exploatația nonprofesional
deținut de Ghiț Constantin situat în satul Amara, comuna balta Alb şi se solicit
convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, în vederea prezent rii Planului
de interven ie aplicat în focarele de pest porcin african de mici dimensiuni de pe
raza județului Buz u
- Manualul opera ional pentru interven ia în focarele de pest porcin african ;
- procesul verbal al şedin ei Centrului Local de Combatere a Bolilor - Unitatea
Local de Decizie, încheiat în data de 29.10.2018;
În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea,
atribu iile şi func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin
Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018 .
HOT R ŞTE:

Art.1. Se aprob Planul de interven ie aplicat în focarele de mici dimensiuni de
pest porcin african de pe raza județului Buz u, prev zut în anexa care face parte
integrant din prezenta hot râre.
Art.2. Direc ia Sanitar Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor Buz u va
gestiona rapid focarul de mici dimensiuni, potrivit prevederilor Cap. 9 partea a III-a
din Manualul opera ional pentru interven ia în focarele de pest porcin african .

Art.3. (1) Întocmirea de c tre Grupul local de experți în vânat și vân toare
pentru prevenirea și combaterea pestei porcine africane, a unei analize de risc privind
presiunea infecțioas alarmant asupra efectivelor de suine s lbatice de pe raza
județului Buz u și a planului de m suri care se impune a fi luat.
(2) Prezentarea analizei de risc de c tre coordonatorul Grupului local de
experți în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor -Unitatea Local de Decizie
din data de 06.11.2018.
Art.4. Punerea la dispoziția Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a
Alimentelor Buz u a unei ambarcațiuni de c tre Inspectoratul pentru Situații de
Urgenț Buz u, pentru efectuarea unei inspecții a luciului de ap limitrof județului
Br ila, în vederea depist rii eventualelor cadavre de porci mistreți sau porci mistreți
bolnavi.
Art.5. Efectuarea de patrul ri de c tre Inspectoratul de Jandarmi Județean
Buz u în zona limit cu județul Br ila în vederea depist rii eventualelor cadavre de
porci mistreți sau porci mistreți bolnavi.
Art. 6. Intensificarea controalelor în fondurile de vân toare de c tre gestionarii
fondurilor de vân toare în vederea depist rii eventualelor cadavre de porci mistreți
sau a porcilor mistreți bolnavi, la solicitarea G rzii Forestiere.
Art.7. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare
Economic , Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de
Urgenț , va comunica prezenta hot râre membrilor CLCB Buz u – Unitatea Local
de Decizie şi Unit ții Locale de Sprijin Balta Alb .
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Hot rârea a fost adoptat cu 37 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotriv ”, 0 ab ineri, de cei 36
membrii prezen i şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului Buz u
.

Anex
la Hot rârea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Local de
Decizie nr. 3/29.10.2018

Plan de Interven ie
aplicat în focarele de mici dimensiuni de Pest Porcin African de pe raza
jude ului Buz u
Tip focar ……PRIMAR…..
Conform Actului Sanitar Veterinar De Declarare A Focarului De Boala emis de DSVSA Buzau urmare a
B.A. ………………………. se stabilesc urmatoarele zone si masuri:
I. Zona Focar : Exploatatia RO0449430695 detinuta de Ghita Constantin situata in sat Amara, com Balta
Alba jud Buzau Long 27.29214, Lat 45.23961
Exploatatii suine ……………………… Nr Capete suine ……………………………………..

II. Exploatatii de contact :
a) Proprietar
…………………………………………….………………………………………….………………
Adr ……………………………………………………..………………………………… Nr capete
……………
b) Proprietar
……………………………………………………………………………………….………………
Adr ………………………………………………..……………………………………… Nr capete
……………
c) Proprietar
……………………………………….……………………………………………….………………
Adr ……………………………………………..………………………………………… Nr capete
……………
III. Zona de Protectie
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………
…..
Exploatatii suine ………………………….……………… Nr Capete suine
……………………………………..
IV. Zona de Supraveghere
……………………………………………………...………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………………………
…..

…………………………………………………………..………………………………………………………
…..
Exploatatii suine ……………………………...…………… Nr Capete suine
……………………………………..

I) Masuri In Focar:
a) To i porcii din exploata ie vor fi ucişi de îndat sub control oficial şi într-un mod prin care s se
evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât şi în timpul
uciderii;
b) se vor preleva un num r suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic pentru pesta
porcin african , de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât s se poat determina modul în care a fost
introdus virusul pestei porcine africane în exploata ie şi perioada în cursul c reia el a putut fi prezent în
exploata ie înainte de notificarea bolii;
(c) carcasele porcilor mor i sau ucişi vor face obiectul proces rii/distrugerii sau îngrop rii sub supraveghere
oficial ;
(c) carnea porcilor sacrifica i în cursul perioadei situate între introducerea probabil a bolii în exploata ie şi
aplicarea m surilor oficiale va fi, în m sura tuturor posibilit ilor, marcat şi supus neutraliz rii sub
supraveghere oficial ;
(d) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploata ie în cursul perioadei situate între
introducerea probabil a bolii în exploata ie şi adoptarea m surilor oficiale, vor fi marcate şi neutralizate sub
supraveghere oficial , astfel încât s se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;
(e) orice substan sau deşeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, vor fi supuse proces rii; toate
materialele de unic folosin poten ial contaminate şi, în special, cele utilizate pentru opera iunile de
ucidere, s fie distruse; aceste m suri trebuie aplicate în conformitate cu instruc iunile medicului veterinar
oficial şi ale manualului de opera iuni pentru PPA;
(g) dup eliminarea porcilor (uciderea şi ecarisarea), cl dirile destinate ad postirii porcilor şi vehiculele
care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, aşternutul
pentru animale, gunoiul de grajd şi purinul susceptibile de a fi contaminate vor fi cur ate, dezinsectizate şi
dezinfectate;
(h)se va efectua ancheta epidemiologic .

II) Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact
DSVSA decide oportunitatea uciderii şi în exploata iile-contact, în cazul în care situa ia epidemiologic o
impune. Totodat , se preleveaz un num r suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a confirma sau infirma prezen a virusului pestei porcine.
Pentru identificarea exploatatiilor de contact este necesara finalizarea anchetei epidemiologice.
III) Masuri in zona de protecţie:
a. efectuarea unui recens mânt al tuturor exploata iilor cât de repede posibil; dup stabilirea zonei de
protec ie, aceste exploata ii sunt vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de cel mult şapte zile, în
vederea efectu rii unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al m rcilor de identificare a
porcilor prev zute la articolele 4 şi 5 din din Directiva 2008/71/CE a Consiliului privind identificarea şi
înregistrarea porcinelor.;

b. circula ia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dac este necesar, drumurile
de deservire a exploata iilor, sunt interzise, cu excep ia aprob rii autorit ii competente în cazul autoriz rii
circula iei prev zute la art. 10, litera (f) din Directiva Consiliului 60/2002. Aceast interdic ie nu trebuie s
se aplice la tranzitul de porci pe cale rutier sau feroviar , f r desc rcare sau oprire. De asemenea, în
conformitate cu procedura prev zut la articolul 24 alineatul (2) al aceleiaşi Directive, se poate acorda o
derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protec ie şi se îndreapt spre un
abator situat în respectiva zon în vederea unei sacrific ri imediate;
c. camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale
sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul
etc.) sunt cur ate, dezinfectate, dac este necesar, dezinsectizate şi tratate cât se poate de repede dup
contaminare, în conformitate cu dispozi iile şi procedurile stabilite la articolul 12. Nici un camion sau
vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate p r si zona f r a fi cur at şi dezinfectat, apoi
inspectat şi reautorizat pentru transport de c tre autoritatea competent ;
d. nici o alt specie de animal domestic nu poate p trunde în exploata ie, nici nu poate ieşi din aceasta f r
autorizarea autorit ii competente;
e. to i porcii mor i sau bolnavi dintr-o exploata ie trebuie imediat declara i autorit ii competente, care
procedeaz la investiga iile corespunz toare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de
diagnostic;
f. porcii nu pot p r si exploata ia în care sunt inu i în cursul a cel pu in 40 de zile de la terminarea
opera iunilor preliminare de cur are şi de dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a exploata iei
infectate. Dup 40 de zile, sub rezerva condi iilor prev zute la alineatul (3), autoritatea competent poate
autoriza ieşirea porcilor din exploata ia respectiv pentru a fi direct transporta i:
i. spre un abator desemnat de autoritatea competent , de preferin în interiorul zonei de protec ie sau
de supraveghere, în vederea unei sacrific ri imediate;
ii.
spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişi şi
carcasele lor procesate sub control oficial;
iii.
în împrejur ri excep ionale, spre alte unit i situate în interiorul zonei de protec ie. Statele
membre care recurg la aceast dispozi ie informeaz de îndat Comisia în cadrul Comitetului
permanent pentru lan ul alimentar şi s n tate animal ;
g. materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot p r si exploata iile situate în interiorul zonei de
protec ie;
h. orice persoan care intr sau iese din exploata iile porcine trebuie s respecte m surile de igien adecvate,
necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.
În cazul în care interdic iile prev zute la alineatul (1) sunt men inute mai mult de 40 de zile din
cauza apari iei unor noi focare ale bolii şi atunci când, în ceea ce priveşte ad postirea porcilor, apar probleme
privind bun starea animalelor sau de alt natur , sub rezerva condi iilor prev zute la alineatul (3), autoritatea
competent poate, la cererea justificat a proprietarului, s autorizeze ieşirea porcilor dintr-o exploata ie
situat în interiorul zonei de protec ie, pentru a fi direct transporta i:
(a) spre un abator desemnat de autoritatea competent , de preferin
supraveghere, în vederea unei sacrific ri imediate;

în interiorul zonei de protec ie sau de

(b) spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişi şi carcasele lor
procesate sub control oficial;
(c) în împrejur ri excep ionale, spre alte unit i situate în interiorul zonei de protec ie.
În caz excepțional DSVSA poate autoriza ieşirea porcilor din exploata ia respectiv , cu condi ia ca:
(a) un medic veterinar oficial s fi realizat un examen clinic al porcilor prezen i în exploata ie şi, in special,
al celor care trebuie s p r seasc exploata ia, cuprinzând, mai ales, luarea temperaturii corporale, în

conformitate cu procedurile din manualul de diagnostic, precum şi un control al registrului şi al m rcilor de
identificare a porcilor;
(b) controalele şi examenele prev zute la litera (a) s nu fi scos în eviden prezen a pestei porcine africane
şi s fi confirmat respectarea Directivei 92/102/CEE;
(c) porcii s fie transporta i în vehicule sigilate de c tre autoritatea competent ;
(d) vehiculul şi echipamentele folosite la transportul porcilor s fie imediat cur ate şi dezinfectate dup
transport;
(e) în cazul în care porcii trebuie sacrifica i sau ucişi, s se preleveze un num r suficient de probe de la
animale, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezen a virusului pestei
porcine africane în aceste exploata ii;
(f) în cazul în care porcii trebuie transporta i la un abator:
-

-

-

autoritatea competent responsabil pentru abator s fi fost informat de inten ia de a trimite porcii în
acest loc şi s fie notificat de sosirea lor de c tre autoritatea competent de expediere; la sosirea la
abator, aceşti porci s fie inu i şi sacrifica i separat de ceilal i porci;
în timpul inspec iilor ante şi post mortem efectuate la abatorul desemnat, autoritatea competent s
in seama de orice semne legate de prezen a virusului pestei porcine africane;
carnea proasp t ce provine de la aceşti porci s fie procesat sau identificat cu ajutorul m rcii
speciale prev zute la articolul 5a din Directiva 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972
privind problemele de s n tate animal în comer ul intracomunitar cu carne proasp t şi s fie tratat
separat în conformitate cu normele stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din
Directiva 80/215/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 privind problemele de s n tate animal în
comer ul intracomunitar cu produse pe baz de carne. Aceast tratare trebuie s se efectueze într-o
unitate desemnat de autoritatea competent . Carnea trebuie expediat la unitatea respectiv , cu
condi ia ca lotul s fie sigilat înainte de plecare şi s r mân astfel pe tot parcursul transportului.

(4) Aplicarea m surilor în zona de protec ie se men ine cel pu in pân când:
(a) opera iunile de cur are, dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a exploata iilor infectate sunt
terminate;
(b) porcii prezen i în toate exploata iile au fost supuşi unor examene clinice şi de laborator efectuate în
conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezen a virusului pestei porcine
africane. Examenele prev zute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea
opera iunilor preliminare de cur are, de dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a exploata iilor
infectate.
(5) Cu toate acestea, prin derogare de la alineatul (1) litera (f)şi alineatele (2) şi (4), termenele de 40 şi 45 de
zile prev zute la alineatele respective se pot reduce la 30 de zile, în m sura în care autoritatea local în
domeniu a aplicat, în conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare a probelor şi
de test ri prin care se exclude prezen a pestei porcine africane în exploata ia în cauz .
6. In mod exceptional, avand in vedere complexitatea situatiei din jurul acestui focar ( este al doilea
focar, aparut in aceeasi zona din vecinatatea Baltii Amara ) DSVSA va solicita urgent ANSVSA sa
identifice posibilitati de finantare a analizelor de laborator care, in imprejurarile date, sunt imperios
necesare in vederea gestionarii eficiente a focarului.

7. Intensificarea actiunilor de control si supraveghere din partea institutiilor cu atributii in acest sens (
Politie, Politie locala, Jandarmerie ) atat in zona adiacenta Baltii Amara, cat si pe rutele de acces
inspre/dinspre judetul Braila din zona de protectie, in scopul respectarii restrictiilor impuse si
identificarii si prevenirii eventualelor surse de contaminare.
8. Realizarea de activitati de monitorizare cu caracter nepermanent a suprafetei Baltii Amara, a
malurilor si a gospodariilor adiacente acesteia de catre reprezentanti ai ISU si DSVSA Buzau.

IV) Măsuri în zona de supraveghere stabilită
(a) trebuie s se efectueze un recens mânt al tuturor exploata iilor cu porcine;
r spunde Medicul Veterinar Oficial CSVSAO
(b) circula ia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dac este necesar, drumurile
de deservire a exploata iilor, sunt interzise, cu excep ia aprob rii de c tre autorit ile competente. Aceast
interdic ie nu trebuie s se aplice la tranzitul de porci pe cale rutier sau feroviar , f r desc rcare sau oprire,
nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreapt spre un abator
situat în respectiva zon , în vederea unei sacrific ri imediate;
(c) camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale
sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul
etc.) sunt cur ate, dezinfectate, dezinsectizate şi tratate cât mai repede dup contaminare. Nici un camion
sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate p r si zona f r a fi cur at şi dezinfectat;
(d) nici o alt specie de animal domestic nu poate p trunde sau ieşi din exploata ie f r autorizarea autorit ii
competente, în urm toarele şapte zile de la stabilirea zonei;
(e) to i porcii mor i sau bolnavi dintr-o exploata ie trebuie de îndat declara i autorit ii competente, care
procedeaz la investiga iile corespunz toare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de
diagnostic;
(f) porcii nu pot p r si exploata ia în care sunt inu i în cursul a cel pu in 30 de zile de la terminarea
opera iunilor preliminare de cur are şi de dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a exploata iei
infectate. Dup 30 de zile, dac condi iile prev zute în legisla ie sunt întrunite, autoritatea competent poate
autoriza ieşirea porcilor din exploata ia respectiv pentru a fi direct transporta i:
-

spre un abator desemnat de autoritatea competent , de preferin
de supraveghere în vederea unei sacrific ri imediate;

în interiorul zonei de protec ie sau

-

spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişi şi carcasele
lor transformate sub control oficial sau

Cu toate acestea, în cazul în care porcii trebuie transporta i spre un abator, se pot autoriza derog ri de la
articolul 10 alineatul (3) literele (e) şi (f) a patra liniu , ale Directivei Consiliului 2002/60/CE, în special în
ceea ce priveşte marcajul c rnii acestor porci şi utilizarea sa ulterioar , precum şi destina ia produselor
rezultate din tratare;
(g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot p r si exploata iile situate în interiorul zonei de
supraveghere;
(h) orice persoan care intr sau iese din exploata iile de porcine trebuie s respecte m surile de igien
adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

(2) În cazul în care interdic iile prev zute la alineatul (1) sunt men inute mai mult de 40 de zile din cauza
apari iei unor noi focare ale bolii şi atunci când, în ceea ce priveşte ad postirea porcilor, apar probleme
privind bun starea animalelor sau probleme de alt natur , sub rezerva condi iilor prev zute la articolul 10
alineatul (3) al Directivei Consiliului 2002/60/CE, autoritatea competent poate, la cererea justificat a
proprietarului, s autorizeze ieşirea porcilor dintr-o exploata ie situat în interiorul zonei de supraveghere,
pentru a fi direct transporta i:
(a) spre un abator desemnat de autoritatea competent , de preferin
supraveghere, în vederea unei sacrific ri imediate;

în interiorul zonei de protec ie sau de

(b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişi şi carcasele lor
transformate sub control oficial sau
(3) Aplicarea m surilor în zona de supraveghere se men ine cel pu in pân când:
(a) opera iunile de cur are, de dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a exploata iilor infectate sunt
terminate;
(b) porcii prezen i în toate exploata iile au fost supuşi unor examene clinice şi atunci când este necesar, de
laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezen a virusului
pestei porcine africane. Examenele prev zute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de
la terminarea opera iunilor preliminare de cur are, de dezinfec ie şi, dac este necesar, de dezinsec ie a
exploata iilor infectate.
Restul masurilor ulterioare vor fi adoptate si aplicate in mod specific, in conformitate cu Manualul
Operational de Interventie in PPA si cu Planul General de Masuri pentru Pesta Porcina Africana aplicabil la
nivelul judetului Buzau.
Toate Autorit țile și Instituțiile componente ale CLCB și CJSU, în limita atribuțiilor, vor asigura cu prioritate
suportul tehnic necesar punerii în aplicare a prezentului Plan de intervenție .

