
R O M Â N I A  

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

CENTRUL NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR

Plan de măsuri

Pentru controlul şi combaterea pestei porcine africane în România

Prezentul plan a fost întocmit în urma analizei evoluţiei recente a virusului 
pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul României şi prognozelor formulate de 
autorităţile responsabile.

MĂSURI DISPUSE:

1. Gestionarii fondurilor cinegetice vor efectuarea patrulări continue în vederea 
depistării cadavrelor de mistreţi.
Răspund: Gestionarii FC, MMAP.
Termen: permanent.

2. Intensificarea vânării mistreţilor până la atingerea densităţii de sub 0,5 
mistreţi pe km2 prin metode de vânătoare admise, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare, cu obligativitatea respectării tuturor 
măsurilor de biosecuritate prevăzute în legislaţia în vigoare şi Ghidul de bune 
practici privind biosecuritatea în timpul vânătorii în contextul evoluţiei pestei 
porcine africane, postat pe site-ul ANSVSA.
Răspund: Gestionarii FC, MMAP.
Termen: permanent.

3. Partida de vânătoare va fi anunţată către DSVSAJ cu minim 24 ore înainte, 
înainte de începerea acţiunii de vânătoare, organizatorul vânătorii va face 
instruirea privind procedura de biosecuritate care trebuie respectată de către 
toţi participanţi, iar la final va fi semnat un Proces verbal.
Răspund: Gestionarii FC, MMAP.
Termen: permanent.

4. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia reţinerii şi păstrării în condiţii 
optime din punct de vedere sanitar-veterinar a exemplarelor de mistreţ 
vânate, până la obţinerea rezultatului de laborator privind pesta porcină 
africană, pesta porcină clasică şi trichineloza; condiţiile optime de igienă sunt
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reprezentate de spaţii amenajate corespunzător pentru păstrare, care să nu 
permită alterarea acestora sau difuzarea bolilor infectocontagioase (centre de 
colectare, spaţii frigorifice şi altele asemenea).
Răspund: Gestionarii FC, MMAP.
Termen: permanent.

5. Monitorizarea mişcării/migraţiei populaţiilor de porci mistreţi peste frontieră, 
despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere 
a frontierei României cu informarea DSVSA judeţeană de graniţă şi structurile 
subordonate MMAP relevante.
Răspund: MAI prin poliţia de frontieră, ANSVSA prin DSVSA graniţă, structurile 
subordonate MMAP relevante.
Termen: permanent.

6. în cadrul C.L.C.B. se doptă, cu sprijinul Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a celorlalte instituţii cu competenţe în gestionarea 
fenomenului, planuri de acţiune pentru efectuarea unor controale în vederea 
depistării creşterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor stânelor, cantoanelor şi 
societăţilor agricole.
Răspund: CLCB, ANSVSA, MAI.
Termen: 10 zile de la adoptarea în CNCB.

7. în cadrul C.L.C.B. se doptă, cu sprijinul Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a celorlalte instituţii cu competenţe în gestionarea 
fenomenului, planuri de acţiune pentru efectuarea unor controale în vederea 
identificării şi descurajării circulaţiei ilegale de porci vii şi produse provenite 
de la aceştia.
Răspund: CLCB, ANSVSA, MAI.
Termen: 10 zile de la adoptarea în CNCB.

8. Crescătoriile de vânat/complexele de vânătoare, unităţile administrative 
teritoriale, exploataţiile comerciale de porcine vor elabora un Plan de urgenţă 
pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană. Acest plan de urgenţă 
va conţine, după caz, cel puţin:

• Stabilirea metodei de ucidere a animalelor în cazul confirmării unui 
focar de boală, planificarea acesteia şi stabilirea sursei de achiziţie 
pentru materialele necesare (ex. stabilirea unui spaţiu unde se va 
efectua uciderea în cazul gazării, gazul utilizat, pistoale cu glonţ captiv, 
capse, etc).

• Stabilirea echipei care va realiza uciderea (personal instruit conform 
normelor de bunăstare a animalelor în vigoare) şi asigurarea de 
personal pentru depopulare animale vii, transport şi manipulare 
cadavre la groapă. La alcătuirea acestor echipe se va ţine cont de 
dimensiunea exploataţiei, astfel încât operaţiunea de ucidere de 
urgenţă să se efectueze în cel mai scurt timp.

• Identificarea unei unităţi de incinerare de capacitate mare, iar în cazul 
când se recurge şi/sau la metoda alternativă prin îngropare, 
identificarea unui teren pentru îngroparea cadavrelor, cu stabilirea 
coordonatelor GPS şi obţinerea acordului de la Ministerul Mediului,
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Apelor şi Pădurilor (MMAP), Consiliului Local (CL), Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP).

• în cazul aplicării metodei alternative de neutralizare a animalelor, 
stabilirea necesarului de utilaje şi sursa de provenienţă a acestora 
pentru operaţiunile de încărcare şi transport a cadavrelor la locul de 
îngropare, utilaje necesare pentru executarea unei gropi, precum şi 
asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei acţiuni.

• Lista cu furnizorii de materiale necesare pentru aplicarea uciderii şi 
metodei alese de neutralizare.

Răspund: Gestionarii crescătoriilor de vânat/complexelor de vânătoare, ULS, 
operator economic, DSVSA judeţene respectiv municipiul Bucureşti. 

Termen: 15 zile de la adoptarea în CNCB.

9. înaintea intrării pe drumurile publice, vehiculele utilizate la exploatarea 
pădurilor, precum şi vehiculele agricole utilizate în lucrările agricole vor fi 
dezinfectate de către personal instruit, pentru prevenirea răspândirii virusului. 
Răspund: Operatorii vehiculelor, ULS.
Termen: permanent.

10. La intrarea şi ieşirea din pieţe, târguri de legume, adunări etc., Autorităţile 
Administraţiei publice locale, cu sprijinul Direcţiilor Sanitar Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor vor institui filtre pentru dezinfecţie prin 
utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, iar dezinfecţia mijloacelor 
de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de 
dezinfectare portabile.
Răspund: Primării/organizator târg, ULS, ANSVSA.
Termen: permanent.

11. La intrarea şi ieşirea din adăpostul porcinelor se vor amenaja dezinfectoare 
de picior (spre examplu cu var cloros) şi facilităţi pentru schimbarea 
încălţămintei şi pentru spălarea mâinilor.
Răspund: Proprietarii, ULS, ANSVSA.
Termen: permanent.

12.Se vor organiza acţiuni de informare continue privind PPA şi măsurile care 
trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului, pentru:

- proprietari de porcine, administratori ferme,
- vânători, gestionari fonduri cinegetice,
- medici veterinari.

Răspund: ANSVSA, CMVRo, MMAP, ULS.
Termen: permanent.
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