GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU
UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de intervenţie aplicat în focarele din exploataţii
nonprofesionale de pestă porcină africană de pe raza județului Buzău şi alte
măsuri suplimentare
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei
extraordinare din data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență;
- adresa nr. 19250/6/14.11.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Buzău prin care se confirmă existenţa unui focar de PPA în
satul Robeasca, comuna Robeasca în exploatația nonprofesională RO 0490280334,
deţinută de Chitu Alexandru şi se solicită convocarea Centrului Local de Combatere a
Bolilor;
- Notificarea de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere nr.
19250/5/14.11.2019;
- Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană
– ediţia IV-a 2019;
- analiza şi măsurile stabilite în cadrul şedinţei Centrului Local de Combatere a
Bolilor - Unitatea Locală de Decizie din data de 19.11.2019.
În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea,
atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin
Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018 .
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea Planului de intervenţie aplicat în focarul de pestă porcină
africană în exploatația nonprofesională deţinută de Chitu Alexandru situată în satul
Robeasca, comuna Robeasca, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Aplicarea acestui Plan şi în exploataţiile nonprofesionale în care apar
focare de pestă porcină africană, cu informarea CLCB Buzău, în comuna Robeasca.

Art. 3. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău va
gestiona rapid focarul din exploataţia nonprofesională, potrivit prevederilor Cap. 9
partea a III-a din Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină
africană.
Art. 4. Localităţile din zona de protecţie şi de supraveghere a focarului sunt pe
raza judeţului Buzău şi au fost stabilite de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Buzău, după cum urmează:
- Zona de protecţie: în jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localităţilor
Robeasca din judeţul Buzău şi parţial Sătuc şi Jirlău din judeţul Brăila
- Zona de supraveghere: în jurul focarului, de minim 10 km, care include și
zona de protecție, pe raza localităților: Roşioru, Cochirleanca, Moşeşti, Baniţa,
Găvăneşti şi Târlele din județul Buzău şi Sătuc, Pântecani, Galbenu, Zamfireşti,
Drogu şi Jirlău din judeţul Brăila.
Art. 5. Instituirea de dezinfectoare individuale la nivelul fiecărei exploataţii de
pe raza localităţii, prin grija autorităţii publice locale.
Art. 6. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare
Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de
Urgență, va comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală
de Decizie şi Unității Locale de Sprijin Robeasca.
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Hotărârea a fost adoptată cu 37 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abţineri, de cei 36 membrii
prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului Buzău.

Anexă
la Hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de Decizie nr.
40/19.11.2019

Plan de Intervenție
aplicat în focarele din exploatatii nonprofesionale de Pestă Porcină Africană de
pe raza județului Buzău
Tip focar ……Primar…..
Conform Actului Sanitar Veterinar De Declarare A Focarului de Boala emis de DSVSA Buzau urmare a B.A.
16931/13.11.2019 emis de IDSA se stabilesc urmatoarele zone si masuri:
I. Zona Focar : Exploatatie nonprofesionala RO 0490280334 situata in str M. Eminescu, nr 36, sat Robeasca, com
Robeasca, jud Buzau, Long 26.97854, Lat 44.92095 .
Exploatatii suine ………1…………… Nr Capete suine …………11……………………..

II. Exploatatii de contact :
a) Proprietar …………………………………………….……………………………….………………
Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………
b) Proprietar …………………………………………………………………………….………………
Adr ………………………………………………..…………………………… Nr capete ……………
c) Proprietar ……………………………………….…………………………………….………………
Adr ………………………………………………………………………………… Nr capete ……………
III. Zona de Protectie– Conform Deciziei de Instituire a zonelor de protectie si supraveghere
Exploatatii suine ……………..… Nr Capete suine …………….……..
IV. Zona de Supraveghere - Conform Deciziei de Instituire a zonelor de protectie si supraveghere
Exploatatii suine ……………..… Nr Capete suine ……………..

I) Masuri In Focar:
a) Toţi porcii din exploataţie vor fi ucişi de îndată sub control oficial şi într-un mod prin care să 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 număr suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic pentru pesta porcină
africană, de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul
pestei porcine africane în exploataţieşi perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploataţie înainte de notificarea
bolii;
(c)

carcasele porcilor morţi sau ucişi vor face obiectul procesării/distrugerii sau îngropării sub supraveghere oficială;

(d) carnea porcilor sacrificaţi în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţieşi aplicarea
măsurilor oficiale va fi, în măsura tuturor posibilităţilor, marcată şi supusă neutralizării sub supraveghere oficială;

(e) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploataţie în cursul perioadei situate între
introducerea probabilă a bolii în exploataţieşi adoptarea măsurilor oficiale, vor fi marcate şi neutralizate sub
supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;
(f) orice substanţă sau deşeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, vor fi supuse procesării; toate
materialele de unică folosinţăpotenţial contaminate şi, în special, cele utilizate pentru operaţiunile de ucidere, să fie
distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial şi ale manualului de
operaţiuni pentru PPA;
(g) după eliminarea porcilor (uciderea şi ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor şi vehiculele care au fost
utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, aşternutul pentru animale, gunoiul
de grajd şipurinul susceptibile de a fi contaminate vor fi curăţate, dezinsectizate şi dezinfectate;
(h)se va efectua ancheta epidemiologică.
(i)Pe drumurile de acces catre focar / zona de protectie / zona de supraveghere, la dispozitia DSVSA, se vor monta
indicatoare rutiere cu caracter temporar de interzicere a circulatiei publice.
II) Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact
DSVSA decide oportunitatea uciderii şi în exploataţiile-contact, în cazul în care situaţia epidemiologică o impune.
Totodată, se prelevează un număr suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de diagnostic, în
momentul uciderii lor, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine.
Pentru identificarea exploatatiilor de contact este necesara finalizarea anchetei epidemiologice.
III) Masuri in zona de protecţie:
a. efectuarea de catre reprezentantul / tiidesemnati de catre conducerea UATaunui recensământ al tuturor
exploataţiilorintr-un termen cat mai scurt posibil, urmand ca pe baza acestuia,exploataţiile cu porcisa fie vizitate de un
medic veterinar oficial, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor
de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 şi 5 din din Directiva 2008/71/CE a Consiliului privind identificarea şi
înregistrarea porcinelor.;
b. circulaţiaşi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării autorităţii competente în cazul autorizării circulaţiei
prevăzute la art. 10, litera (f) din Directiva Consiliului 60/2002. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de
porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 24 alineatul (2) al aceleiaşi Directive, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin
din afara zonei de protecţieşi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări 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 curăţate,
dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cât se poate de repede după contaminare, în conformitate cu
dispoziţiileşi procedurile stabilite la articolul 12. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu
poate părăsi zona fără a fi curăţatşi dezinfectat, apoi inspectat şi reautorizat pentru transport de către autoritatea
competentă;
d. nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea
autorităţii competente;
e. toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie imediat declaraţiautorităţii competente, care procedează la
investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
f. porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 40 de zile de la terminarea operaţiunilor
preliminare de curăţareşi de dezinfecţieşi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiei infectate. După 40 de zile, sub
rezerva condiţiilor prevăzute la alineatul (3), autoritatea competentă poate autoriza ieşirea porcilor din exploataţia
respectivă pentru a fi direct transportaţi:
i.

spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferinţă în interiorul zonei de protecţie sau de
supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

ii.
iii.

spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişişi carcasele lor
procesate sub control oficial;
în împrejurări excepţionale, spre alte unităţi situate în interiorul zonei de protecţie. Statele membre care
recurg la această dispoziţie informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul
alimentar şi sănătate animală;

g. materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de protecţie;
h. orice persoană care intră sau iese din exploataţiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare
pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.
În cazul în care interdicţiilede mai sus sunt menţinute mai mult de 40 de zile din cauza apariţiei unor noi focare
ale bolii şi atunci când, în ceea ce priveşte adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau de altă
natură, sub rezerva condiţiilor prevăzute de Directiva UE 60/2002, autoritatea competentă poate, la cererea justificată a
proprietarului, să autorizeze ieşirea porcilor dintr-o exploataţie situată în interiorul zonei de protecţie, pentru a fi direct
transportaţi:
(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferinţă în interiorul zonei de protecţie sau de
supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;
(b) spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişişi carcasele lor procesate sub
control oficial;
(c) în împrejurări excepţionale, spre alte unităţi situate în interiorul zonei de protecţie.
În caz excepțional DSVSA poate autoriza ieşirea porcilor din exploataţia respectivă, cu condiţia ca:
(a) un medic veterinar oficial să fi realizat un examen clinic al porcilor prezenţi în exploataţieşi, in special, al celor
care trebuie să părăsească exploataţia, cuprinzând, mai ales, luarea temperaturii corporale, în conformitate cu
procedurile din manualul de diagnostic, precum şi un control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor;
(b) controalele şi examenele prevăzute la litera (a) să nu fi scos în evidenţăprezenţa pestei porcine africane şi să fi
confirmat respectarea Directivei 92/102/CEE;
(c) porcii să fie transportaţi în vehicule sigilate de către autoritatea competentă;
(d) vehiculul şi echipamentele folosite la transportul porcilor să fie imediat curăţateşi dezinfectate după transport;
(e) în cazul în care porcii trebuie sacrificaţi sau ucişi, să se preleveze un număr suficient de probe de la animale, în
conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine africane în
aceste exploataţii;
(f) în cazul în care porcii trebuie transportaţi la un abator:
-

-

-

autoritatea competentă responsabilă pentru abator să fi fost informată de intenţia de a trimite porcii în acest loc
şi să fie notificată de sosirea lor de către autoritatea competentă de expediere; la sosirea la abator, aceşti porci
să fie ţinuţişisacrificaţi separat de ceilalţi porci;
în timpul inspecţiilorante şipost mortem efectuate la abatorul desemnat, autoritatea competentă să ţină seama
de orice semne legate de prezenţa virusului pestei porcine africane;
carnea proaspătă ce provine de la aceşti porci să fie procesată sau identificată cu ajutorul mărcii speciale
prevăzute la articolul 5a din Directiva 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de
sănătate animală în comerţul intracomunitar cu carne proaspătă şi să fie tratată 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 sănătate animală în comerţul intracomunitar cu produse pe bază de carne.
Această tratare trebuie să se efectueze într-o unitate desemnată de autoritatea competentă. Carnea trebuie
expediată la unitatea respectivă, cu condiţia ca lotul să fie sigilat înainte de plecare şi să rămână astfel pe tot
parcursul transportului.

(4) Aplicarea măsurilor în zona de protecţie se menţine cel puţin până când:
(a) operaţiunile de curăţare, dezinfecţieşi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate sunt terminate;
(b) porcii prezenţi în toate exploataţiile au fost supuşi unor examene clinice şi de laborator efectuate în conformitate cu
manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenţă a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute la
litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare, de
dezinfecţieşi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor 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
prevăzute la alineatele respective se pot reduce la 30 de zile, în măsura în care autoritatea locală în domeniu a aplicat, în
conformitate cu manualul de diagnostic, un program intensiv de prelevare a probelor şi de testări prin care se exclude
prezenţa pestei porcine africane în exploataţia în cauză.
IV) Măsuri în zona de supraveghere stabilită
(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cu porcine;
(b) circulaţiaşi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autorităţile competente. Această interdicţie nu
trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru
sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în
vederea unei sacrificări 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 curăţate,
dezinfectate, dezinsectizate şi tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la
transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţatşi dezinfectat;
(d) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii
competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei;
(e) toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la
investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

Porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 30 de zile de la terminarea
operaţiunilor preliminare de curăţare şi de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie aexploataţiei
infectate. După 30 de zile, dacă condiţiile prevăzute în legislaţie sunt întrunite, autoritatea competent poate
autoriza ieşirea porcilor din exploataţia respectivă pentru a fi direct transportaţi:
-spre un abatordesemnat de autoritateacompetentă, de preferinţă în interiorul zonei de protecţie sau
de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
-spre o întreprindere de transformaresau un loc adecvat în care porcii sunt imediat
ucişişicarcaselelortransformate sub control oficial sau
Cu toatea cestea, în cazul în care porcii trebuie transportaţi spre un abator, se pot autoriza derogări de
la articolul 10 alineatul (3) literele (e) şi (f) a patra liniuţă, ale DirectiveiConsiliului 2002/60/CE, în special în
ceea ce priveşte marcajul cărnii acestor porci şi utilizarea sa ulterioară, precum şi destinaţia produselor
rezultate din tratare;

(g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de
supraveghere;
(h) orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate,
necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.
(2) În cazul în care interdicţiile prevăzute la alineatul (1) sunt menţinute mai mult de 40 de zile din cauza apariţiei unor
noi focare ale bolii şi atunci când, în ceea ce priveşte adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor
sau probleme de altă natură, sub rezerva condiţiilor prevăzute la articolul 10 alineatul (3) al Directivei Consiliului
2002/60/CE, autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieşirea porcilor dintr-o
exploataţie situată în interiorul zonei de supraveghere, pentru a fi direct transportaţi:

a)spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferinţă îninteriorulzonei de protecţie sau de
supraveghere, învedereauneisacrificări imediate;

b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişişi, carcasele lor
ransformate sub control oficial sau
(3)
Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menţine cel puţin până când:

(a) operaţiunile de curăţare, de dezinfecţieşi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate sunt terminate;
(b) porcii prezenţi în toate exploataţiile au fost supuşi unor examene clinice şi atunci când este necesar, de laborator
efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezenţă a virusului pestei porcine
africane. Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea
operaţiunilor preliminare de curăţare, de dezinfecţieşi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor 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 Autoritățile și Instituțiile componente ale CLCB și CJSU, în limita atribuțiilor, vor asigura cu prioritate
suportul ethnic necesar punerii în aplicare a prezentului Plan de intervenție .

