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PLANUL GENERAL CADRU DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL  PESTEI PORCINE AFRICANE LA 

NIVELUL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

I. OBIECTIVE 

Prezentul  Planul de prevenire şi control al  PPA la nivelul judeţului Buzău a fost elaborat 

ţinând cont de evoluţia pestei porcine africane la nivel naţional şi județean pentru a îndeplini 

cerinţele stipulate de ultimele  modificări legislative, principalele obiective fiind; 

- Reacția rapidă, concretă și eficientă a tuturor instituțiilor implicate, menită să ofere 

cele mai bune soluții încă de la suspicionarea prezenței virusului petei porcine 

africane într-un anumit areal, gestionarea intervențiilor în focar, realizarea unor 

acțiuni de decontaminare complete și eficiente, îndeplinirea în totalitate a 

complexului de acțiuni și activități ulterioare declarării unor focare de PPA până la 

stingerea acestora și îndeplinirea condițiilor de repopulare, 

-  Stabilirea clară a responsabilităților pentru fiecare dintre instituțiile implicate. 

II. BAZA LEGALĂ 

- REGULAMENTUL (UE) 2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de 

abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea 

animală”) cu aplicabilitate de la 21 aprilie 2021, cu toate modificările și completările 

realizate prin intermediul Regulamentelor delegate dintre care amintim; 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/689 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de 

completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului 

în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și 

statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente; REGULAMENTUL 

DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a 

Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate; REGULAMENTUL DE 

PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/605 AL COMISIEI din 7 aprilie 2021 de stabilire a 

măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane 
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- Hotărârea Guvernului 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.  

- Decizia Comisiei 709/2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei 

porcine africane în anumite state membre, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanța Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman aprobata prin legea 55/2017, Hotărârea nr. 551 din 17 iulie 2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce 

se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 

lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor şi a altor prevederi 

legale în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, 

- HOTĂRÂRE nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data 

de 06.07.2018, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 

- HOTĂRÂRE nr. 3 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data 

de 01.08.2018, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, de 

stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele 

derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1774/2002;  

- Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a 

bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 

protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
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caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului 

de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și 

complemetările ulterioare 

- Hotărâri/Decizii ale Centrului Local de Combatere a Bolilor Buzău și CJSU anterioare 

prezentei și care nu contravin prevederilor din prezentul Plan; 

- Planul de contingenţă al României pentru pesta porcină africană; 

- Manualul Operaţional pentru pesta porcină africană actualizat; 

- Notele de Serviciu emise de A.N.S.V.S.A. 

 

III. SCOP 

Scopul este de a preveni apariţia unor noi focare/cazuri de pestă porcină africană pe 

teritoriul judeţului Buzău și gestionare eficientă a focare/cazurilor declarate în județ 

Prezentul Plan de prevenire şi control al  PPA la nivelul judeţului Buzău include ; 

1. Continuarea aplicării măsurilor preventive nespecifice dispuse de către CLCB încă din 

data de 17.07.2018 şi până în prezent; informarea publică continuă, suspendarea 

activităţii de comercializare a animalelor vii în târgurile autorizate sanitar-veterinar şi 

aglomerările de animale cu scop de comercializare a animalelor vii de pe întreg 

teritoriul judeţului Buzău, instituirea, în funcție de evoluția epidemiologică, a filtrelor 

de control în trafic pe principalele căi de comunicare rutieră în zonele în care sunt 

declarate focare active/cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA). În funcție de 

evaluarea situației epidemiologice punctuale pentru fiecare dintre situațiile notificate 

în parte, precum și raporat la situația operativă de la data și ora primirii notificării, 

recoltarea cadavrelor porcilor domestici şi ale mistreţilor de către DSVSA Buzău cu 

echipe specializate, în condiţii de biosecuritate şi decontaminare la faţa locului sau 

după caz recoltarea de probe biologice. Ecarisarea cadavrelor conform prevederilor 

legislative în vigoare  prin grija și responsabilitatea UAT-ului, pe raza căruia se 

înregistrează evenimentul sau a gestionarului fondului cinegetic. Asumarea, conform 

prevederilor legale în vigoare, și intreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru 

punerea în aplicare a unei eventuale decizii de ecarisare alternativă a cadavrelor prin 

îngropare la faţa locului sub supraveghere sanitară veterinară, prin grija și 
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responsabilitatea UAT-ului, pe raza căruia se înregistrează evenimentul sau a 

gestionarului fondului cinegetic. 

2. Prevederi privind nominalizarea şi atribuţiile factorilor de decizie şi de intervenţie în 

eventualele focare/cazuri de Pestă Porcină Africană (PPA), resursele financiare, de 

personal şi de echipamente, necesarul de instruiri, modul de comunicare a crizei şi 

modul de ecarisare a materiilor de risc rezultate din focare/cazuri, în vederea unei 

reacţii prompte în cazul unor alerte de boală şi a reducerii riscului de răspândire a 

virusului. 

 

IV. IMPORTANTA DETECTĂRII TIMPURIE A VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE 

Detectarea timpurie a virusului pestei porcine africane reprezintă o prioritate pentru Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, pentru proprietarii/deţinătorii de 

porci domestici, pentru administratorii/gestionarii/deţinătorii porcilor mistreţi şi pentru 

vânători si in acest scop, trebuie desfăşurată şi menţinută o stare de alertă permanentă 

printre decidenţii în controlul bolii, operatorii economici şi alte categorii de crescători de 

animale, în vederea detectării virusului pestei porcine africane încă de la prima pătrundere a 

lui pe teritoriul judeţului. Prezenţa sau suspiciunea de prezenţă a pestei porcine africane de 

către proprietarii/deţinătorii de porci domestici, pentru 

administratorii/gestionarii/deţinătorii porcilor mistreţi şi pentru vânători, trebuie notificată 

obligatoriu şi imediat Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, prin 

orice mijloace de comunicare 

 

V. SCURTA DESCRIERE A BOLII 

Este o boală infecţioasă foarte contagioasă, ce afectează porcinele indiferent de vârstă şi 

stare de întreţinere, ce evoluează obişnuit cu forme supraacute şi acute. Pesta porcină 

africană poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin 

dificultăţi de eradicare a bolii şi prin restricţiile impuse comerţului. Sursa de infecţie 

principală este reprezentată de porcii domestici şi/sau mistreţii bolnavi. Cadavrele porcilor 

morţi de pestă porcină africană conţin cantităţi enorme de virus în toate ţesuturile şi 

organele. Sursele secundare sunt reprezentate de diferite materiale şi obiecte din mediul 

exterior contaminate, un rol important având furajele, alimentele, apa, resturile alimentare, 

hainele. Transmiterea bolii se realizează prin contact direct, cât şi indirect, prin intermediul 

surselor secundare, dar şi prin vectori hematofagi. 

mailto:office-buzau@ansvsa.ro
http://www.alba.dsvsa.ro/


DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
BUZĂU 

Pagina 5 din 12    
Municipiul Buzău Strada Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău 
Cod Poștal 120081, Telefon: 0238725001, 0238725002, Fax: 0238725003  
E-mail: office-buzau@ansvsa.ro, Web: www.buzau.dsvsa.ro 

Una din căile principale de vehiculare a virusului este reprezentată de transportul porcilor, 

această operaţiune fiind şi prima ţintă a biosecurităţii. Totuşi, sunt multe alte mijloace de 

răspândire, toate celelalte transporturi reprezentând un risc, de la furaje până la cadavre, 

vehiculele de serviciu, eliminarea gunoiului de grajd. Deasemenea, un risc major si foarte 

greu de controlat il reprezintă porcul mistreţ. Oamenii pot de asemenea, să fie vectori, prin 

hainele lor, încălţăminte şi echipament sau orice alte obiecte pe care le pot aduce din zone 

infestate in zone neafectate. 

Din punct de vedere clinic se pot observa, la porcii bolnavi, semne ca: moarte rapidă, 

intervenită într-un timp extrem de scurt, temperatură foarte ridicată (40,5 - 42°C), roşeaţă 

sau învineţire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului şi a 

pieptului, lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers, vomitări, diaree (uneori cu 

sânge) şi urdori la ochi. Anatomopatologic predomină leziunile hemoragice intense. Boala nu 

reprezintă o zoonoză (nu se transmite la om) si la momentul actual nu există tratament sau 

vaccin pentru a preveni şi combate pesta porcină africană. 

 

VI. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

1. Garda Forestieră județeană Buzău și Gestionarii fondurilor cinegetice, în funcție de 

atribuțiile specifice 

Patrulări în fondurile cinegetice pentru indentificarea cadavrelor de mistreț, a resturilor de cadavre, a 

mistreților cu semne posibile de boală . 

Vânătorii sunt direct răspunzători de respectarea obligaţiei de a prezenta pentru examenul clinic şi 

pentru prelevarea de probe, toţi mistreţii împuşcaţi precum şi să păstreze vânatul, în spaţii de păstrare 

a vânatului, dotate cu instalaţii de refrigerare, până la aflarea rezultatului de laborator.. 

Este interzisă abandonarea la întâmplare, în pădure, a resturilor provenite de la animalele vânate, 

pentru a nu veni în contact cu insectele şi animalele sălbatice; toate subprodusele de origine animală 

nedestinate consumului uman vor fi ecarisate prin transmiterea întregilor cantităţi către unităţi 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 obţinut, prin asigurarea tuturor măsurilor de biosecuritate cu respectarea 

prevederilor manualului operaţional pentru intervenţia in focarele de PPA. 

Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt responsabili şi au obligaţia să notifice imediat medicului 

veterinar oficial sau D.S.V.S.A. Buzău (telefon 0238725001) depistarea, pe fondul de vânătoare, a 

mistreţilor bolnavi, morţi sau răniţi urmare a accidentelor rutiere 
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Vânătorii, care vor duce acasă carcasele de porci mistreţi, au obligaţia să nu înstrăineze carnea şi să nu 

administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreţi vânaţi. 

Termen: Imediat și permanent 

 

2. Inspectoratul de Poliţie judeţean Buzău si Inspectoratul județean de Jandarmi Buzău 

Contribuie, conform competenţelor legale, la realizarea măsurilor profilactice şi de control, astfel: 

Participă cu reprezentanţi în echipe fixe şi/sau mobile la activităţile pentru supravegherea şi controlul 

mişcărilor de animale vii, produse şi subproduse animaliere, alte materii şi materiale ce pot fi 

contagioase, în scopul identificării tuturor actelor de comerţ illicit. 

Împreună cu D.S.V.S.A. Buzău stabilesc un grafic comun de desfăşurare a acţiunilor de control in trafic, 

locul, data şi personalul participant la aceste acţiuni vor fi stabilite la nivel de conducători de 

instituţii; 

In cazul în care în urma controalelor specifice efectuate identifică în trafic transporturi de animale 

şi/sau produse de origine animală reprezentate de carne sau produse din carne de porc, vor notifica 

imediat D.S.V.S.A. Buzău (telefon 0238725001); 

Acordă sprijin personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru aplicarea tuturor 

măsurilor restrictive dispuse conform legii; 

Execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale de animale şi 

produse de origine animală; 

Execută activităţi specifice în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de comercializare ilegală a 

animalelor vii şi a produselor de origine animală; 

Asigură protecţia personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în timpul efectuării 

activităţilor sanitar-veterinare reprezentate de verificări efectuate în trafic sau, în funcţie de situaţie 

în exploataţii comerciale şi/sau nonprofesionale ce deţin suine; 

Sprijină reprezentanţii autorităţilor publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor reprezentate de 

activităţile de pază a obiectivelor, dacă este cazul, precum şi la instalarea semnelor, a panourilor de 

avertizare şi a informărilor destinate crescătorilor de porcine ce deţin exploataţii nonprofesionale. 

Termen: Permanent 
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3. Consiliul Judeţean Buzău 

Dispune toate măsurile pentru realizarea activităţii de distrugere a materialelor de risc rezultate în 

urma aplicării Programului, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016. 

Identifică toate posibilele locuri de staţionare pe drumurile judeţene a mijloacelor de transport, care 

efectuează curse externe. 

Amenajarea corespunzătoare și igienizarea frecventă a aceste locuri de staționare, vizând în special 

preluarea imediată a resturilor alimentare identificate, în condiţii care să prevină eventuala difuzare a 

virusului PPA. 

In situaţia identificării unor situaţii deosebite (prezenţa unor cantităţi mari de alimente/resturi 

alimentare sau alte situaţii particulare) va notifica, de urgenţă. D.S.V.S.A. Buzău (tel. 0238725001 sau 

email office-buzau@ansvsa.ro). 

Termen : Permanent 

 

4. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională 

de Drumuri si Poduri București – Secția Drumuri Naționale Buzău, 

 

Identifică toate posibilele locuri de staţionare a mijloacelor de transport, din raza de competenţă, care 

efectuează curse externe. 

Amenajarea corespunzătoare și igienizarea frecventă a aceste locuri, vizând în special preluarea 

imediată a resturilor alimentare identificate în aceste locuri, în condiţii care să prevină eventuala 

difuzare a virusului PPA. 

In situaţia identificării unor situaţii deosebite (prezenţa unor cantităţi mari de alimente/resturi 

alimentare sau alte situaţii particulare) va notifica, de urgenţă. D.S.V.S.A. Buzău (tel. 0238725001 sau 

email office-buzau@ansvsa.ro). 

Termen: Permanent 

5. Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Buzău 

Controlează cât mai frecvent respectarea de către administratorii drumurilor naţionale, judeţene şi 

comunale a igienizării locurilor de parcare, staţionare şi/sau odihnă sub aspectul preluării imediate a 

resturilor alimentare identificate, în condiţii care să prevină eventuala difuzare a virusului PPA. 
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In situaţia identificării unor situaţii deosebite (prezenţa unor cantităţi mari de alimente/resturi 

alimentare sau alte situaţii particulare) va notifica, de urgenţă. D.S.V.S.A. Buzău (tel. 0238725001 sau 

email office-buzau@ansvsa.ro). 

6. Exploatatele comerciale de porcine şi exploatațiile de porcine de tip A 

Administratorii exploatațiilor comerciale de porcine și de tip A au obligativitatea revizuirii si 

actualizării ori de câte ori este necesar a Planurilor de Biosecuritate, care trebuie depuse la DSVSA 

Buzău, pentru avizare, atât in format electronic cat si pe suport de hârtie in maxim 24 ore . 

Actualizarea Planurilor de Biosecuritate trebuie făcută in funcţie de specificul  exploatației și evoluţia 

epidemiologica, iar variantele modificate ale planurilor de Biosecuritate trebuie depuse la DSVSA in 

maxim 24 ore de la ultima modificare. 

Dispunerea şi menţinerea permanenta a măsurilor cuprinse în Planul de Biosecuritate, precum si 

notificarea D.S.V.S.A. Buzău (tel 0238725001 sau office-buzau@ansvsa.ro) a oricărei suspiciuni sau 

situaţii cu posibile implicaţii identificată. 

Termen: Permanent 

Răspund: Administratorii exploatațiilor și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți. 

7.  Unitățile Administrativ Teritoriale - Consiliile Locale  

Actualizează Unitatea Locală de Sprijin ori de câte ori este necesar; 

Însușesc și respectă toate dispozițiile primite începând cu data de 01.08.2018 de la CLCB și CJSU cu 

referire la Pesta Porcină Africană (PPA)  

Asigură existenţa la nivelul Unităţii Locale de Sprijin a unui stoc minim de dezinfectante cu acţiune 

asupra virusului pestei porcine africane, echipamente şi materiale necesare intervenţiei în caz de 

apariţie a bolii; 

Dispun măsurile necesare şi sunt responsabili de instalarea semnelor, a panourilor de avertizare şi a 

informărilor destinate crescătorilor de porcine ce deţin exploataţii nonprofesionale; 

Pregătesc personal specializat pentru participarea în comisiile de evaluare a animalelor, în vederea 

acordării despăgubirilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

Răspunde de ecarisarea urgentă a cadavrelor conform prevederilor legislative în vigoare si dispozitiilor 

DSVSA. In cazul în care este aplicată neutralizarea prin metode alternative, identifică şi pun la 

dispoziţie terenurile pentru incinerare/îngropare cu asigurarea tuturor demersurilor tehnice si 

documentare legale necesare ; 
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Asigură tot suportul logistic necesar desfășurării activităților din focar dispuse de către DSVSA Buzău  

Pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu personal activităţile referitoare la încărcare, transport, săpare, 

astupare, care sunt necesare în cadrul actiunilor de asanare a focarelor; 

Colaborează efectiv şi eficient cu celelalte structuri componente ale Centrului Local de Combatere a 

Bolilor la animale; 

Aplică Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolii la nivelul localităţii, în conformitate cu 

prevederile legale sau recomandările primite; 

Răspunde de popularizarea, în rândul cetăţenilor, a tuturor măsurilor impuse pentru prevenirea şi 

combaterea bolii; 

Anunţă imediat D.S.V.S.A. Buzău (telefon 0238725001) cu privire la orice caz de mortalitate sau 

îmbolnăvire înregistrată la porcinele din exploataţii nonprofesionale, notificat de proprietarii acestor 

exploataţii; 

Verifică, prin personalul propriu specializat, concordanţa dintre datele existente înscrise în Registrul 

Agricol şi realitatea faptică din teren, în ceea ce priveşte numărul exploatatiilor nonprofesionale ce 

deţin porcine şi numărul de porcine existente în fiecare exploatație. 

Răspunde; Primarul UAT în calitate de Președinte al Unității Locale de Sprijin și Președinte al 

Consiliului Local precum și membrii componenți ai Unității Locale de Sprijin și consilierii locali membri 

componenți ai Consiliului local. 

Termen; imediat și permanent 

 

8. Oficiul judeţean de zootehnie 

Participă, prin personal propriu nominalizat, la evaluarea animalelor, în vederea acordării 

despăgubirilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

9. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău 

Convoacă C.L.C.B. ori de câte ori situaţia o impune; 
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Asigură instruirea corespunzătoare a: medicilor veterinari oficiali, medicilor veterinari de liberă 

practică concesionari, a reprezentanţilor fondurilor de vânătoare, a administratorilor şi medicilor 

veterinari de liberă practică împuterniciţi de la nivelul exploataţiilor comerciale de porcine; 

Identifică exploataţiile nonprofesionale cu suine, dispune crotalierea suinelor neidentificate şi 

introducerea acestora în BND, prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți: 

Monitorizează realizărea supravegherii pasive a efectivelor de suine din exploataţiile comerciale şi 

nonprofesionale: 

Verifică, prin controale specifice. îndeplinirea tuturor măsurilor de biosecuritate de la nivelul 

exploataţiilor comerciale de suine: 

Asigură un stoc minim de echipamente, materiale şi dezinfectanţi pentru intervenţia în caz de 

suspiciune/confirmare a bolii; 

Participă la evaluarea animalelor prin medicii veterinari oficiali; 

Elaborează şi promovează Programul de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane 

pentru judeţul Buzău; 

Elaborează procedurile specifice privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei porcine africane la 

nivelul judeţului Buzău, respectiv Planurile de măsuri și de intervenție în mediul silvatic la declararea 

unui caz de PPA la porcul mistreț precum și a Planurilor de măsuri și de intervenție la declararea PPA la 

porcul domestic din exploatațiile non profesionale și/sau Exploatațiile Comerciale și de tip A  

Monitorizează, evaluează şi gestionează datele privind evoluţia pestei porcine africane; 

Asigură sau efectuează demersuri pentru identificarea resurselor umane, a resurselor financiare şi a 

materialelor pentru implementarea măsurilor de control al bolii din aria de responsabilitate 

instituțională: 

Monitorizează măsurile de control aplicate; 

Asigură aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru uciderea animalelor; 

Monitorizează aplicarea măsurilor de ecarisare în focar; 

Evalueaza si in vederea minimizarii riscurilor epidemiologice, stabileşte conduita de intervenţie 

(metoda de ucidere, modalitatea de ecarisare, metoda de neutralizare, masurile complementare, 

sechestrare, denaturare la faţa locului, confiscare în vederea distrugerii, ucidere imediată şi incinerare 

etc.) pentru fiecare situatie predispozanta in aparitia/difuzabilitatea PPA. Prezentele prevederi sunt 

aplicabile atat in focarele de boala, cat si în activitatile de control ( în trafic, la domiciliu, în pieţe 
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agroalimentare, în orice alte locuri de comercializare, autorizate sanitar -veterinar sau nu, a porcilor 

vii şi/sau a produselor şi subproduselor provenite de la porci). 

Popularizează prin toate mijloacele mass-media disponibile toate informaţiile utile în ceea ce priveşte 

pesta porcină africană. 

  

10. Proprietarii de Exploataţii care deţin suine 

 

Toţi proprietarii de porcine au obligativitatea anunţării imediate, către medicul veterinar de liberă 

practică împuternicit sau oficial, ori D.S.V.SA. Buzău (telefon 0238725001) a oricărei suspiciuni de 

boală (animale bolnave) sau a oricărui caz de mortalitate înregistrată în efectivele de porcine; 

Crescatorii sunt responsabili de: 

- de sănătatea animalelor deținute; 

- de utilizarea prudentă și responsabilă a medicamentelor de uz veterinar, fără a aduce 

atingere rolului și responsabilităților medicilor veterinari; 

- de reducerea la minimum a riscului de răspândire a bolilor; 

- de creșterea corectă a animalelor; 

- De asigurarea si respectarea  măsurilor de biosecuritate in exploatatie, respectiv: 

 

(a) măsuri de protecție fizică, care pot include: 

(i) închidere, împrejmuire, construirea de acoperișuri, instalarea de garduri din plasă, care sa 

garanteze imposibilitatea contactului dintre porcii detinuti si cei salbatici 

(ii) curățare, dezinfectare și combatere a insectelor și a rozătoarelor; 

  
 

(b) măsuri de gestionare, care pot include: 

(i) proceduri pentru intrarea și ieșirea din unitate pentru animale, produse, vehicule și persoane; 

(ii) proceduri pentru utilizarea echipamentului; 

(iii) condiții de circulație pe baza riscurilor implicate; 

(iv) condiții pentru introducerea de animale sau produse în unitate; 

(v) carantină, izolare sau separare a animalelor nou introduse sau bolnave; 

(vi) un sistem pentru eliminarea în condiții de siguranță a animalelor moarte și a altor subproduse de 

origine animală. 
 

Operatorii, persoanele care lucrează cu animale și deținătorii de animale de companie iau măsuri 

în vederea reducerii la minimum a riscului de răspândire a bolilor si cooperează cu autoritatea 

competentă și cu medicii veterinari la aplicarea măsurilor de prevenire și control. 

 

VII. Dispoziții finale; 

mailto:office-buzau@ansvsa.ro
http://www.alba.dsvsa.ro/


DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
BUZĂU 

Pagina 12 din 12    
Municipiul Buzău Strada Horticolei, nr. 58 bis, Județul Buzău 
Cod Poștal 120081, Telefon: 0238725001, 0238725002, Fax: 0238725003  
E-mail: office-buzau@ansvsa.ro, Web: www.buzau.dsvsa.ro 

- Prezentul Plan se difuzează spre luare la cunoștință și punere în aplicare tuturor UAT-urilor din 

jud. Buzău precum și membrilor CLCB Buzău 

 

 

               Director executiv                           Director executiv adjunct 

                   Dr. Dragnea Adonis Laurențiu                Dr. Botezatu Ciprian Ionel 

 

                                                                                             Întocmit, 

                                                                                      Responsabil PPA 

                                                                                   Dr. Mortasivu Cristian 
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