
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU 

 
CENTRUL LOCAL DE  COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU 

UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unor măsuri stabilite prin Decizia nr. 1 din data de 15.11.2022 și 

Decizia nr. 2 din data de 16.12.2022, a Centrului Național de Combatere a Bolilor, 

menite să stopeze evoluția și difuzabilitatea virusului PPA în județul Buzău și 

responsabilitățile instituționale specifice 
 

Având în vedere: 

1. 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”) 

2. 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; 

3. 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 supraveghererea, programele de eradicare și statutul de îndemn 

de boală pentru anumite boli listate și emergente; 

4. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației 

privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor;  

5. Ordonanța Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 30 martie 2016, cu modificările ulterioare, privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, 

prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la 

om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 

suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de 

aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor; 

7. Decizia nr. 1/15.11.2022 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a 

Centrului 

8. Decizia nr. 2/16.12.2022 privind privind măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare a Centrului 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  Planul de Măsuri pentru Controlul și Combaterea Pestei Porcine Africane 

în județul Buzău, întocmit de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, 

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

Art.2. Instituțiile publice, categoriile de persoane fizice sau juridice menționate în Planul de 



măsuri aprobat prin prezenta Hotărâre vor răspunde pentru implementarea măsurilor stabilite, 

conform competențelor și legislației în vigoare. 

 

Art.3. Se dispune reactualizarea componenței tuturor Unităților Locale de Spijin din județul 

Buzău conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Unitatea operațională locală va reactualiza programele/campaniile de informare și 

constientizare în funție de situația epidemiologică de la  nivelul județului Buzău. 

 

Art. 5. Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii 

Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă va transmite prezenta hotărâre 

membrilor Centrului  Local de Combatere a Bolilor - Unitate Locală de Decizie și Unităților Locale 

de Sprijin. 
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Hotărârea a fost  adoptată cu  34 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0  abţineri, din cei 33 

membri prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului  Buzău.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



Plan de Măsuri 

pentru Controlul și Combaterea Pestei Porcine Africane în Județul Buzău 

Prezentul plan are ca scop implementarea la nivelul județului Buzău a măsurilor stabilite 

prin Planul pentru controlul și combaterea Pestei Porcine Africane în România, plan care a fost 

aprobat prin Decizia nr. 1/15.11.2022 și Decizia nr. 2/16.12.2022 privind măsurile adoptate în 

cadrul ședinței extraordinare a Centrului Național de Combatere a Bolilor din România. 

În urma analizei evoluției recente a situației focarelor de boală produse de virusul pestei 

porcine africane (PPA) pe teritoriul României și a prognozelor formulate de autoritățile responsabile 

s-au dispus următoarele măsuri: 

 

1. Gestionarii fondurilor cinegetice vor efectua patrulări continue în vederea depistării 

cadavrelor de mistreți. 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău, Garda 

Forestieră Buzău. 

Termen: permanent. 

2. Intensificarea vânării mistreților până la atingerea densității de sub 0,5 mistreți pe km2 prin 

metode de vânătoare admise, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu 

obligativitatea respectării tuturor măsurilor de biosecuritate prevăzute în legislația în vigoare 

și Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vânătorii în contextul evoluției 

pestei porcine africane, postat pe site-ul A.N.S.V.S.A. 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău, Garda 

Forestieră Buzău. 

Termen: permanent. 

 

3. Partida de vânătoare va fi anunțată către D.S.V.S.A. Buzău cu minim 24 ore înainte. înainte 

de începerea acțiunii de vânătoare, organizatorul vânătorii va face instruirea privind 

procedura de biosecuritate care trebuie respectată de către toți participanții, iar la final va fi 

semnat un Proces verbal. 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău, Garda 

Forestieră Buzău. 

Termen: permanent. 

4. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația reținerii și păstrării în condiții optime din 

punct de vedere sanitar-veterinar a exemplarelor de mistreț vânate, până la obținerea 

rezultatului de laborator privind pesta porcină africană și trichineloza; condițiile optime de 

igienă sunt reprezentate de spații amenajate corespunzător pentru păstrare, care să nu 

permită alterarea acestora sau difuzarea bolilor infectocontagioase (centre de colectare, 

spații frigorifice și altele asemenea). 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău, Garda 

Forestieră Buzău. 

Termen: permanent. 

5. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația actualizării si comunicării către DSVSA-urile                 

teritoriale competente a efectivelor estimate din fondurile gestionate; 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău. 

Termen: permanent. 



6. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să doteze toate mijloacele de transport care au 

acces pe fondurile de vânătoare cu facilitați de efectuare a dezinfectiilor (vermorele, soluții 

dezinfectante,etc.). 

Răspund: Gestionarii Fondurilor Cinegetice de pe raza teritorială a județului Buzău. 

Termen: permanent. 

7. În cadrul C.L.C.B. se adoptă, cu sprijinul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Buzău și a celorlalte instituții cu competențe în gestionarea fenomenului, 

planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creșterii ilegale a 

suinelor la nivelul zonelor stânelor, cantoanelor și societăților agricole. 

Răspund: C.L.C.B. Buzău, D.S.V.S.A. Buzău, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. 

Termen: 5 zile de la adoptarea în C.L.C.B. 

8. În cadrul C.L.C.B. se adoptă, cu sprijinul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Buzău și a celorlalte instituții cu competențe în gestionarea fenomenului, 

planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea identificării și descurajării 

circulației ilegale de porci vii și produse provenite de la aceștia. 

Răspund: C.L.C.B. Buzău, D.S.V.S.A. Buzău, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. 

Termen: 5 zile de la adoptarea în C.L.C.B. 

9. Crescătoriile de vânat/complexele de vânătoare, unitățile administrative teritoriale, 

exploatațiile comerciale de porcine vor elabora un Plan de urgență pentru intervenția în 

focarele de pestă porcină africană. Acest plan de urgență va conține, după caz, cel puțin: 

• Stabilirea metodei de ucidere a animalelor în cazul confirmării unui focar de boală, 

planificarea acesteia și stabilirea sursei de achiziție pentru materialele necesare (ex. 

stabilirea unui spațiu unde se va efectua uciderea în cazul gazării, gazul utilizat, 

pistoale cu glonț captiv, capse, etc). 

• Stabilirea echipei care va realiza uciderea (personal instruit conform normelor de 

bunăstare a animalelor în vigoare) și asigurarea de personal pentru depopulare 

animale vii, transport și manipulare cadavre la groapă. La alcătuirea acestor echipe 

se va ține cont de dimensiunea exploatației, astfel încât operațiunea de ucidere de 

urgență să se efectueze în cel mai scurt timp. 

• Identificarea unei unități de incinerare de capacitate mare, iar în cazul când se 

recurge și/sau la metoda alternativă prin îngropare, identificarea unui teren pentru 

îngroparea cadavrelor, cu stabilirea coordonatelor GPS și obținerea acordului de la 

Agenția de Protecție a Mediului Buzău, ABA Buzău-Ialomița pentru bazinul 

hidrografic Buzău, Consiliul Local (CL) al UAT, Direcția de Sănătate Publică 

Buzău (DSP). 

• în cazul aplicării metodei alternative de neutralizare a animalelor, stabilirea 

necesarului de utilaje și sursa de proveniență a acestora pentru operațiunile de 

încărcare și transport a cadavrelor ia locul de îngropare, utilaje necesare pentru 

executarea unei gropi, precum și asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea 

acestei acțiuni. 

• Lista cu furnizorii de materiale necesare pentru aplicarea uciderii și metodei alese de 

neutralizare. 

Răspund: Gestionarii crescătoriilor de vânat/complexelor de vânătoare, Unitățile Locale de 

Sprijin, operatorul economic, D.S.V.S.A. Buzău. 

Termen: 5 zile de la adoptarea în C.L.C.B. 

10. Înaintea intrării pe drumurile publice, vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și 

vehiculele agricole utilizate în lucrările agricole vor fi dezinfectate de către personal instruit, 

pentru prevenirea răspândirii virusului.  



Răspund: Operatorii vehiculelor, Unitățile Locale de Sprijin. 

Termen: permanent. 

11.  La intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume, adunări etc., Autoritățile Administrației 

publice locale, cu sprijinul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

Buzău vor institui filtre pentru dezinfecție prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru 

pietoni, iar dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu 

mijloace de dezinfectare portabile.  

Răspund: Primării/organizator târg, Unitățile Locale de Sprijin, D.S.V.S.A. Buzău. 

Termen: permanent. 

12. La intrarea și ieșirea din adăpostul porcinelor se vor amenaja dezinfectoare de picior (spre 

examplu cu var cloros) și facilități pentru schimbarea încălțămintei și pentru spălarea 

mâinilor. 

Răspund: Proprietarii, Unitățile Locale de Sprijin, D.S.V.S.A. Buzău. 

Termen: permanent. 

13. Se vor organiza acțiuni de informare continue privind PPA și măsurile care trebuie aplicate 

pentru prevenirea răspândirii virusului, pentru: 

- proprietari de porcine, administratori ferme, 

- vânători, gestionari fonduri cinegetice, 

- medici veterinari. 

Răspund: D.S.V.S.A. Buzău, Colegiul Medicilor Veterinari din România - Filiala Buzău, 

Garda Forestieră Buzău, Unitățile Locale de Sprijin.  

Termen: permanent. 

14. Exploatatiile comerciale de suine au următoarele obligații : 

- Revizuirea contractelor de asistență veterinară cu stabilirea de atribuții clare; 

- Implementarea facilitaților de autoanaliza pentru monitorizarea/certificarea statusului 

de sanatate al efectivelor de suine deținute. 

- Identificarea si implementarea soluțiilor în măsură să garanteze: 

        o Hranirea suinelor cu furaje libere de PPA; 

        o Dezinfecția eficienta a mijloacelor de transport animale, furaj, dejecții, materiale etc. 

      Răspund:. Gestionarii exploatatiilor comerciale de suine de pe raza teritorială a județului 

Buzău 

     Termen: permanent. 

15. Începând cu data aprobării Deciziei nr. 2 a  Centrului Național de Combatere a Bolilor, 

instituțiile responsabile vor implementa următoarele măsuri specifice: 

- Pana la eradicarea PPA din județul Buzău, toate transporturile de suine vii, carne si produse 

din carne de porc neinsotite de documente sanitare veterinare sau care sa ateste o 

trasabilitate legala si sigura din punct de vedere epidemiologie vor fi reținute. Sub 

supraveghere sanitara veterinara, ULS asigura eutanasierea/ incinerarea/ îngroparea etc. 

- In vederea planificării tipurilor/locurilor de desfășurare a controalelor in echipe mixte, 

fiecare D.S.V.S.A. Buzău va analiza si propunerile/recomandarile asociațiilor profesionale 

din județ si va propune grafice de control in echipe mixte, pe care le va înainta spre aprobare 

conducătorului C.L.C.B. 
- Pana la eradicarea PPA din județul Buzău, suinele vii, carcasele sau loturile de carne de porc 

neinsotite de documente sanitar veterinare sau informații care sa ateste o trasabilitate legala 

si sigura din punct de vedere epidemiologie, descoperite în incinta si în proximitatea tuturor 

târgurilor, piețelor, aglomerărilor comerciale, etc, vor fi confiscate. Sub supraveghere 

sanitara veterinara, ULS sprijină eutanasierea/incinerarea/ingroparea, etc. 
     



- In urma unor analize de risc care vor viza: numărul de suine deținute in fiecare exploatatie, 

amplasarea exploatatiilor, specificul acestora, predispoziția la acte comerciale a fiecărei 

exploatatii, deținerea de suine neidentificate, neinsotite de documente sanitar veterinare si 

pentru care nu poate fi demonstrata o trasabilitate legala si sigura din punct de vedere 

epidemiologie, in special in proximitatea exploatatiilor comerciale de suine, pe o raza de 10 

km in jurul acestora, ULS și DSVSA va recomanda MVLPI plasarea sub supraveghere a 

exploatatiilor cu risc crescut in aparitia/difuzarea PPA prin intermediul "Formularului de 

Notificare" anexat. 
Plasarea sub observație a unei exploatatii se face de către MVLPI prin intermediul 

"Formular de plasare sub supraveghere a exploatatiei si informare a proprietarului cu 

privire la masurile impuse". 

    Răspund:. D.S.V.S.A. Buzău cu sprijinul I.P.J Buzău, I.J.J. Buzău și Poliția Locală 

    Termen: permanent. 

 
- Formulare Anexate; 

      - Formularului de Notificare; 

      - Formular de plasare sub supraveghere a exploatatiei si informare a proprietarului cu 

privire la masurile impuse; 

- Model de Dispoziție privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT. 

 

 

 


