
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 m suri pentru interven ie în pesta porcin  

african  în mediul s lbatic din jude ul 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 Planului suplimentar de m suri pentru combaterea pestei porcine 

africane în România aprobat prin Hot rârea nr. 3/01.08.2018 de c tre Comitetul 

Național pentru Situații Speciale de Urgenț ; 
- prevederile Hot rârii nr. 4/06.11.2018 a Centrului Local de Combatere a 

Bolilor a Jude ului Buz u privind aprobarea Planului de m suri suplimentare de 
prevenire şi eradicare a pestei porcine africane în mediul s lbatic de pe raza județului 
Buz u; 

- adresa nr. 31707/26.11.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguran a Alimentelor  Buz u, prin care se propune Centrului Local de Combatere a 

Bolilor adoptarea unui Plan de m suri pentru interven ie în pesta porcin  african  în 
mediul s lbatic din județul Buz u, având în vedere confirmarea existen ei unui caz de 

pest  porcin  african  în FV 41 Beceni, Long 26.76080, Lat 45.386527 la un cadavru 
de porc mistre ;   

- 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 26.11.2018; 

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 m suri pentru interven ie în pesta porcin  african  

în mediul s lbatic din județul Buz u, prev zut în anexa care face parte integrant  din 
prezenta hot râre. 



Art.2. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare 

Economic , Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de 
Urgenț , va comunica prezenta hot râre membrilor CLCB Buz u. 
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Buz u 26.11.2018 

Nr. 5 

 

Hot rârea a fost  adoptat  cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotriv ”, 1 ab inere, de 

cei 32 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. 5/26.11.2018 
 

 

Plan m suri pentru interven ie în pesta porcin  african  în mediul s lbatic 

 din jude ul Buz u 

 

  

 Urmare a  Buletinului de Analiz  nr. 20101/23.11.2018 emis de IDSA 

Bucuresti, potrivit c ruia s-a confirmat prezen a virusului PPA la un cadavru de 

porc mistre  descoperit în FV 41 Beceni şi în conformitate cu Planul general de 

m suri în PPA în mediul s lbatic din jude ul Buz u, se stabilesc urm toarele 

m suri: 
 

 I.   Epicentru focar – FV 41 Beceni – Lat 45.386527, Long 26.76080 
 

 II.  Zona infectat : 8 Km în jurul locului în care a fost descoperit cadavrul, pe 

raza localit ilor: M rg ri i, Dogari, Gura Dimienii, Arb naşi, Beceni, Niculeşti, 

Floreşti, Valea P rului, Izvorul Dulce, Fulga, Aldeni, Pruneni, Beciu, Deleni, Balta 

Tocila, Gura V ii, Scor oasa, Pâclele, C rpiniştea, B eşti, Bl jani, Fântânele, 

M rg riteşti – toate din jude ul Buz u 
 

III. Zona tampon: 5 Km în jurul zonei infectate, pe raza localit ilor:  

Vintil  Vod , Sârbeşti, C r tn u de Jos, C r tnau de Sus, S ruleşti, Valea Stânei, 

Valea Salciei-C tun, Câmpulungeanca, Costomiru, Valea lui Lalu, Bartoşi, Valea 

Şchiopului, Chiperu, Valea Ratei, Batogu, Murgeşti, Livada Mic , Budrea, 

Racovi eni, Petrişoru, Vadu Soreşti, Z rneşti, Soreşti, Cern teşti, Z rneştii de Sl nic, 

Vl deni, C ldaruşa, Manasia, Pleşcoi, Pleşeşti, Berca, Joseni, Policiori, Viforâta, 

Scor oasa, Negoşina, Valea Verzei, C neşti, P curile, Poiana Pletari, Valea Ursului, 

Coca Antimireşti – toate din jude ul Buz u 

 

A.1. M suri în zona infectat  

1. Se vâneaz  integral mistre ii prin metode de vân toare care nu disloc  
efectivul, respectiv prin pând  şi dibuire;  

2. Vân toarea organizat  în zona afectat  se realizeaz  cu vân tori autoriza i, 
personal silvic, personal de vân toare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor 
fi instruite în acest sens de personalul abilitat; 

3. În cadrul supravegherii active, în vederea evalu rii situa iei epidemiologice, 
num rul de mistre i vâna i supuşi test rii serologice trebuie s  permit  detectarea unei 
seroprevalen e de 5% cu un nivel al încrederii de 95%, respectiv minim 56 probe din 
fiecare zon  afectat  în m sur  s  ad posteasc  400 – 1000 mistre i. Pentru testarea 

virusologic  se vor recolta probe de la mistre ii cu leziuni sau minim 10% din 

mistre ii vâna i la o partid , dar nu mai pu in de o prob . Probele sunt recoltate în 



condi ii de biosecuritate, de c tre personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor 
cinegetice, sau medici veterinari, dup  caz; 

4. În zona afectat  se execut  o groap /gropi de incinerare de c tre gestionarul 
fondului de  vân toare în colaborare cu administratorul UAT afectat, unde se 

incinereaz  carcasele de mistre i prin ardere în situ, sub supravegherea oficial  
sanitar-veterinar , conform prevederilor art. 15, alin. (2) litera c) din Ordinul 

Preşedintelui ANSVSA  nr. 99/2006; 
5. Amplasamentul gropilor se stabileşte de c tre DSVSA, dup  consultarea 

prealabil  a Direc iei de S n tate Public , prin structurile subordonate ale 
Administra iei Na ionale Apele Române, a Agen iei pentru Protec ia Mediului şi a 
Autorit ii Administra iei Publice Locale pe a c rei raz  teritorial  a fost identificat 
cazul; 

6. Se va realiza administrarea de hran  la locurile de hranire a mistre ilor doar 

pentru momire; 

7. Se vor efectua  inspec ii/ patrul ri zilnice de catre gestionarii fondurilor de 
vân toare pentru depistarea de porci mistre i mor i/bolnavi;  

8. În cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de la toți mistreții g siți 
morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. 
Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic şi 
serologic, pe aceleaşi probe colectate pentru pesta porcin  clasic . Probele care 
trebuie recoltate constau în organe (splin , limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul 
carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se 

folosește m duva osoas ) şi ser. 
9. Recoltarea probelor de la mistre ii g si i mor i, ambalarea şi individualizarea 

probelor şi transportul lor spre DSVSA jude ean  se va face, în condi ii de 
biosecuritate, de c tre medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al 
gestionarilor fondurilor cinegetice; 

10.  Mijloacele de transport pentru mistre ii ucişi sau pentru mistre ii mor i vor fi 

puse la dispozi ie de gestionarii fondurilor de vân toare, cadavrele vor fi ambalate în 
saci de polipropilen  care vor fi incinera i odat  cu mistre ii, transportul c tre 
groap /gropi incinerare asigurându-se cu mijloace etanşe; dup  utilizare, mijloacele 

de transport vor fi dezinfectate corespunz tor pentru a preveni r spândirea virusului. 
 

A.2.  M suri aplicabile exploata iilor de porci domestici din zona infectat  
(de 8 km) 

 

Exploata iile de porci domestici din zona infectat  sunt puse sub supraveghere 

oficial  şi se aplic  m suri de restric ionare a mişc rii animalelor, astfel:  
- toți porcii din exploatație s  fie ținuți în ad posturile lor sau în alte locuri unde 
pot fi izolați de porcii s lbatici, care nu trebuie s  aib  acces la nici un produs 
susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație; 
- nici un porc s  nu intre sau s  ias  din exploatație, cu excepția autoriz rii 
autorit ții competente, ținând seama de situația epidemiologic ; 
 



Punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci în zona infectat : 
1. S  se efectueze un recens mânt oficial al tuturor categoriilor de porci din toate 

exploatațiile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în 
recens mânt se prezint  la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție. Cu toate 

acestea, în ceea ce privește exploatațiile în aer liber, primul recens mânt se poate 
efectua pe baza unei estim ri; 

2. Pe cât posibil s  se utilizeze mijloace corespunz toare de dezinfecție la intr rile 
și ieșirile ad posturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși. Dac  este necesar, 
se realizeaz  dezinsecția exploata iei. 

3. M suri de igien  corespunz toare (schimbarea hainelor şi înc l mintei cu care 
s-au efectuat deplas ri în fondurile de vân toare) s  fie aplicate de c tre toate 
persoanele care se deplaseaz  în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a 
virusului pestei porcine africane; 

4. Toți porcii morți sau bolnavi care prezint  simptome de pest  porcin  african  
și se g sesc în exploatație s  fie supuși unui test de depistare a pestei porcine 

africane; 

5. Nici o parte dintr-un porc s lbatic, sacrificat sau g sit mort, și nici un material 
sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane s  nu se 
introduc  într-o exploatație de porcine; 

6. Porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu p r sesc zona 
infectat . 

Se vor întreprinde campanii de informare, atât a vân torilor, cât și a cresc torilor 
de suine cu privire la: evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, 
simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de 
biosecuritate, atât pentru vân tori, cât și pentru cresc tori de suine, alte m suri de 
prevenire a r spandirii și combatere a bolii. 
 

Prin Unitatea Locala de Sprijin (UAT) se va începe o campanie de reducere a 
densit ții populației de porci domestici din zona infectat  prin campanii de informare 
a cresc torilor de suine de obligativitatea respect rii Ordinului ANSVSA/MADR nr. 

20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de 
biosecuritate  în exploatațiile de suine. 

 

B. M suri in afara zonei infectate  
 

În zonele neafectate din fondurile de vân toare din judetul Buzau se întreprind, cu 

respectarea m surilor de biosecuritate, urm toarele: 
 

1. Se realizeaz  reducerea efectivului de mistre i, prin vânarea cotei de vân toare 
stabilit  prin Ordinul MAP nr. 540/2018 şi, în plus, a unei cote suplimentare de 
interven ie aprobat  prin Ordinul MAP nr. 827/2018, în func ie de nivelul optim 
aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Km

2
; 

2. Pe fondurile de vân toare din jude ul Buz u situate în vecin tatea jude elor cu 

evolu ie confirmat  a PPA în mediul s lbatic  se va realiza, în cel mai scurt timp 

posibil, recoltarea integral  a cotelor de interven ie şi a cotelor aprobate pentru 



mistre , vulpe, şacal, cioar  griv , co ofan  şi al i pr d tori / necrofagi nocturni şi 

diurni. 

3. În toate fondurile de vân toare din jude ul Buz u, se vor respecta cu stricte e 

prevederile legale în vigoare cu privire la câinii hoinari (f r  st pân) identifica i pe 

fondurile de vân toare. 

4. To i gestionarii fondurilor de vân toare din jude ul Buz u, prin metode legale, 

inclusiv prin optimizarea politicilor financiare, vor intensifica vân toarea pân  la 

atingerea cotelor de recolt  aprobate şi a celor de interven ie  pentru mistre , vulpe, 

şacal, cioara griv , co ofan  şi al i pr d tori / necrofagi nocturni şi diurni. 

5. Vân toarea organizat  în afara zonelor afectate se realizeaz  cu vân tori 
autoriza i, personal silvic, personal de vân toare angajat şi cu alte categorii de 

personal, care vor fi instrui i în acest sens de personalul abilitat; 
6. Fiec rui mistre  împuşcat i se aplic  un num r de identificare (crotalie, sigiliu) 

de c tre gestionarul fondului de vân toare. Se înregistreaz  coordonatele geografice 
unde s-a împușcat mistrețul, sau acolo unde nu este posibil, se va descrie detaliat 

loca ia şi se va completa formularul Chestionar mistreț; 
7. Carcasele mistre ilor împuşca i sunt ambalate în 2 saci de plastic închiși cât 

mai ermetic astfel încât s  previn  scurgerea de lichide şi sunt transportate la centrele 
de colectare, spa ii frigorifice şi altele asemenea destinate p str rii carcaselor de 
mistre i. Aceste spații trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condiții minime: s  nu 
permit  alterarea carcaselor, s  nu permit  difuzarea bolilor infectocontagioase, s  fie 
dotate cu ap  curent , s  fie amplasate cât mai aproape posibil de fondul de vân toare 
pentru a se evita r spândirea bolilor prin transportul pe distanțe lungi; 

8. Eviscerarea și jupuirea se vor efectua în spații amenajate (cîrlige/scripete/ 
facilități ridicare, masă manipulare, apă curentă) la nivelul centrelor de colectare, 

spa iilor frigorifice şi altor asemenea facilit ți de p strare sau la nivelul locurilor 
special amenajate și echipate cu containere pentru colectarea și p strarea masei 
gastro-intestinale, în vederea pred rii lor c tre unit țile de neutralizare. Eviscerarea, 
jupuirea și recoltarea probelor se face prin manopere cât mai puțin sângeroase pentru 
a evita astfel difuzarea de material posibil infectat; 

9. Masa gastrointestinal , pielea, organele, alte subproduse recoltate la nivelul 
centrelor de colectare de la mistreți se vor p stra, ambalate în saci de plastic, în 
recipiente/spații/ pubele închise la nivelul centrelor de colectare, spa iilor frigorifice 
şi altor asemenea facilit ți de p strare și se vor preda la o firm  de neutralizare 
autorizat  sanitar veterinar, fiind interzis  abandonarea la întâmplare a resturilor 

provenite de la mistreții recoltați prin împușcare. Ecarisarea şi neutralizarea 

subproduselor descrise la punctele 8 şi 9 ale prezentului plan suplimentar poate fi 

efectuat  şi prin metode alternative, în func ie de condi iile locale, conform 

prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. 

10. Schimbarea/sp larea hainelor și încalț mintei este obligatorie pentru toate 
persoanele care au intrat în contact cu porcii s lbatici, carcase și alte materiale posibil 
contaminate și se va face imediat dup  deplasarea în fondurile de vân toare/ spații de 
p strare mistreți; 



11. Dezinfecția centrelor de colectare, spa iilor frigorifice şi altor asemenea 
facilit i destinate p str rii carcaselor de mistreți, a ustensilelor/materialelor folosite 
în manipularea mistreților și eventual a mijloacelor de transport a mistreților se va 
face sub coordonarea unui medic veterinar, cu obligativitatea p str rii evidenței 
acestor operațiuni (procese verbale de dezinfecție). 

12. În cadrul supravegherii active, de la to i mistre ii vâna i se preleveaz  probe 
de c tre vân tori, gestionari ai fondurilor de vân toare special instruiți sau, dup  caz, 
de c tre medicii veterinari. Probele şi formularul Chestionar mistreţi se vor preda la 

DSVSA jude ean . Pe baza acestui Chestionar mistreţi se va completa Cererea de 

analiză la nivelul DSVSA jude ean . Testarea se face virusologic şi serologic, pe 
aceleaşi probe colectate pentru pesta porcin  clasic . Probele care trebuie recoltate 
constau în organe (splin , limfonoduli, rinichi, pulmon) şi ser. 

13.  Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destina ia carcaselor, 
imediat dup  ob inerea rezultatului de laborator; 

14.  Nici o parte dintr-un porc s lbatic, sacrificat sau g sit mort, și nici un material 
sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane s  nu se 
introduc  într-o exploatație de porcine; 

15.  Vân torii care vor duce acas  carcasele/carnea de la porcii mistreți au 
obligația s  nu administreze în hrana porcilor din gospod rie resturi provenite de la 

porcii mistreți vânați. 
16.  DSVSA controleaz  distrugerea în siguran  a carcaselor de mistre i cu 

rezultat de laborator pozitiv în direcția PPC/PPA. 
17.  Se va realiza administrarea de hran  la locurile de hr nire a mistreților doar 

pentru momire; 

18.  Se vor efectua inspec ii/patrul ri cel puțin la un interval de trei zile de c tre 
gestionarii fondurilor de vân toare pentru depistarea de porci mistre i mor i/bolnavi 
cu raportare s pt mânal  c tre DSVSA Buz u. 

19.  Fiecare mistre  mort identificat pe teritoriul jude ului Buz u, va fi urmat, în 

maxim 24 ore de la data descoperirii cadavrului, de o inspec ie am nun it  a 

teritoriului pe o raz  de minim 1 km în jurul cadavrului. Administratorul fondului de 

vân toare pe care a fost identificat cadavrul are obliga ia s  efectueze inspec ia şi s  

transmit   c tre DSVSA informa iile relevante, inclusiv numele şi num rul de telefon 

al persoanei care a efectuat inspec ia. 

20.  Pe baza constat rilor de la punctul A 19 al prezentului Plan de M suri şi în 

func ie de situa ia epidemiologic  existent , DSVSA Buz u va solicita 

administratorilor fondurilor de vân toare, organizarea de partide de vân toare în 

anumite perimetre care vor fi identificate ca zone cu risc crescut de apari ie sau cu rol 

major în prevenirea PPA. În mod justificat, obiectivele acestor partide, pot excede 

cotelor de recolt . 

21.  Pentru toate partidele de vân toare impuse în contextul punctelor 19 şi 20 ale 

prezentului plan suplimentar de m suri, gestionarul fondului de vân toare pe 

teritoriul c ruia se afl  perimetrul de interes  va trebui s  asigure respectarea 

m surilor de biosecuritate, asigurarea facilit ilor de ambalare, transport şi depozitare 



a vânatului şi s  încurajeze participarea vân torilor la astfel de partide, inclusiv prin 

optimizarea politicilor financiare. 

22.  Se vor colecta mistreții g siți morți la puncte de colectare prestabilite și se vor 
anunța medicii veterinari oficiali; 

23.  În cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de la toți mistreții g siți 
morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. 
Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic şi 
serologic, pe aceleaşi probe colectate pentru pesta porcin  clasic . Probele care 
trebuie recoltate constau în organe (splin , limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul 
carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se 

folosește m duva osoas ) şi ser. 
24.  Recoltarea probelor de la mistre ii g si i mor i se va face de c tre medicul 

veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor 

cinegetice, în condi ii de biosecuritate;  
25.  Mijloacele de transport pentru mistre ii mor i vor fi puse la dispozi ie de 

gestionarii fondurilor de vân toare, cadavrele vor fi ambalate în saci de polipropilen  
care vor fi incinera i odat  cu mistre ii, transportul asigurându-se cu mijloace etanşe; 
dup  utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunz tor pentru a 
preveni r spândirea virusului; 

26.  În zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de 
vân toare aflat pe raza UAT respectiv  se realizeaz  vân toarea intensiv , pân  la 
limita cotelor optime a efectivelor de mistre , vulpe, şacal, cioar  griv , co ofan  şi 

al i pr d tori / necrofagi nocturni şi diurni şi se va respecta cu stricte e legisla ia 

privitoare la câinii hoinari din zonele s lbatice. 

27.  AJVPS, Direc ia Silvic  Buz u şi to i gestionarii fondurilor de vân toare au 
obligația amenaj rii pe fiecare fond de vân toare sau la nivelul spa iilor de p strare a 
mistre ilor recolta i a unor locuri special echipate cu containere privind colectarea 
masei gastro-intestinale, în vederea pred rii lor c tre unit țile de neutralizare. Plata 
activit ții de neutralizare și colectare a masei gastro-intestinale va fi f cut  de 
gestionarii fondurilor de vân toare. 

 


