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DSVSA VRANCEA  

Nr. 7694  / 28.05.2019 
                                                                                                                                                                             INSTITUTIA PREFECTULUI                                                                                                     

                                                                                                                                                                              JUDETUL VRANCEA  

 

                                                                                                                                                        AVIZAT 
 

                                                                                                                         PREFECT, 

                                                                                                                              SORIN- IONEL- FLORIN HORNEA                                                                                  
 

PLAN  DE MASURI  

Stabilit pentru suspicionarea  evolutiei   Pestei Porcine Africane, la porcii mistreti din Fondul de Vânătoare 13 Tulburea din judetul 

Vrancea 

 

Nr. 

crt. 
Masura Institutii implicate in aplicare 

Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele si functia persoanei 

responsabile 

 

1. 

Convocarea membrilor UDL din cadrul CLCB 

pentru actualizarea componentei membrilor 

acesteia si stabilirea planului de masuri . 

 Institutia Prefectului Imediat 
Sorin- Ionel  -Florin Hornea- Prefect 

 

     

2. 

Delimitarea zonelor: 

-Zona infectata, de 8 km in jurul focarului , 

cuprinde urmatoarele localitati din judetul 

Vrancea:Trestia, Siminoc, Lojnita, Maracini, 

Tinoasa, Lastuni, Poienita, Roscari,Blidari, 

Dumitrestii de Sus, Dumitrestii Fata,Valea Mica, 

Dealul Lung, Rasca, Jitia de Jos, Luncile, 

Tulburea, Podurile, Chiojdeni,  

 -Zona tampon, de minimum 5 km in jurul zonei 

infectate, cuprinde localitatile din jud. Vrancea: 

Dumitresti, Lacu lui Baban, Groapa Tufei, 

Cocosari, Poenile, Plopu, Balanesti, Sotarcari, 

Podu Lacului, Poiana Cristei, Odobasca, Mahriu, 

   DSVSA  

 

 

 

 

 

 

Imediat Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 
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Delul Cucului, Petreanu, Taratu, Hotaru, Titila, 

Poiana Stoichii, Bahnele, Neculele, Dupa 

Magura, Tanasari, Vintileasca, Magura, Cerbu, 

Jitia, Dealu Sarii,Catauti, Seciu, Lupoaia, 

Bicestii de Jos, Galoiesti, Bicestii de Sus  

3. 

Se va transmite către DSVSA care sunt fondurile 

de vanatoare si numarul estimativ de mistreti din 

acestea . 

Garda Forestiera Focsani  

Gestionarii Fondurilor de 

Vanatoare 

 

Imediat 
Ionica Cherciu - Inspector Sef  

Gestionarii Fondurilor de vanatoare                

 

4. 

Întâlnire cu gestionarii fondurilor de vânătoare 

din zona afectată, în vederea prelucrării 

prezentului plan de măsuri 

   DSVSA 

Garda Forestieră Focșani 

 

Imediat 

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Ionica Cherciu - Inspector Sef  

 

 

5. 

 Reactualizarea stocurilor  de echipamente si 

materiale necesare interventiei atat in zona 

infectata cat si in zona tampon. 

Identificarea autovehiculelor si a utilajelor 

necesare interventiei in teren ( masini, tractoare, 

remorci, excavatoare, vole,etc) 

Gestionarii fondurilor de 

vânătoare din zona afectată 

(AJVPS, 

Asociația Valea 

Râmnicului), sub controlul 

Gărzii Forestiere Focșani 

 

 

 

Imediat 
Garda Forestiera Focsani 

Gestionarii Fondurilor de Vanatoare 

6. 

Vanatoarea  integrala, în zona infectată,  a 

mistretilor,  prin metode de vanatoare care nu 

dizloca efectivul, respectiv prin panda si dibuire. 

Vanatoarea se realizeaza cu vanatori autorizati, 

personal silvic, personal de vanatoare angajat si 

cu alte categorii de personal care vor fi instruite 

in acest sens de personalul abilitat. 

Fiecarui mistret impuscat i se aplica un 

numar de identificare(crotalie, sigiliu) de 

catre gestionarul fondului de vanatoare. 

Se inregistreaza coordonatele geografice 

unde s-a impuscat mistretul.Se va 

completa formularul chestionar mistret;  

Carcasele mistretilor impuscati sunt 

ambalate in 2 saci de plastic inchisi cat 

mai ermetic astfel incat sa previna 

scurgerea de lichide si sunt transportate la 

centrele de colectare, spatii frigorifice si 

Gestionarii fondurilor de 

vânătoare din zona afectată 

Garda Forestiera Focsani  

DSVSA 

UAT 

DSP 

APM 

SGA 

ROMSILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

Ionica Cherciu - Inspector Sef  

Gestionarii Fondurilor de vanatoare                

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Primari 

Director  Executiv –DSP 

Director  Executiv- APM 

Director  Executiv- SGA 

Director  Executiv- Directia Silvica VN 
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altele asemenea destinate pastrarii 

carcaselor de mistreti. Aceste spatii 

trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii minime: sa nu permita alterarea 

carcaselor, sa nu permita difuzarea bolilor 

infectocontagioase, sa fie dotata cu apa 

curenta, sa fi amplasate cat mai aproape 

posibil de fondul de vanatoare pentru a se 

evita raspandirea bolilor prin transportul 

pe distante lungi; 

Eviscerarea si jupuirea se vor efectua in 

spatii amenajate(carlige/scripete/facilitati 

ridicare,masa manipulare, apa curenta) la 

nivelul centrelor de colectare, spatiilor 

frigorifice si altor asemenea facilitati de 

pastrare sau la nivelul locurilor special 

amenajate si echipate cu containere 

pentru colectarea si pastrarea masei 

gastro-intestinale, in vederea predarii lor 

catre unitatile de neutralizare. 

Eviscerarea, jupuirea si recoltarea 

probelor se face prin manopere cat mai 

putin sangeroase pentru a evita astfel 

difuzarea de material posibil infectat;  

Masa gastro-intestinala, pielea, organele, 

alte subproduse recoltate la nivelul 

centrelor de colectare de la mistreti se vor 

pastra, ambalate in saci de plastic, in 

recipiente/spatii/pubele inchise la nivelul 

centrelor de colectare, spatiilor frigorifice 

si altor asemenea facilitati de pastrare si 

se vor preda la o firma de neutralizare 

autorizata sanitar veterinar, fiind interzisa 

abandonarea la intamplare a resturilor 

provenite de la mistretii recoltati prin 

impuscare. Ecarisarea poate fi efectuata si 

prin metode alternative (îngropare), in 

functie de conditiile locale, conform 

prevederilor din Regulamentul(CE) 

nr.1069/2009; 
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Schimbarea/spalarea hainelor si 

incaltamintei este obligatorie pentru 

toate persoanele care au intrat in contact 

cu porcii salbatici, carcase si alte 

materiale posibil contaminate si se va 

face imediat dupa deplasarea in fondurile 

de vanatoare/spatii de pastrare mistreti; 

Dezinfectia centrelor de colectare, 

spatiilor frigorifice si altor asemenea 

facilitati destinate pastrarii carcaselor de 

mistreti,a ustensilelor /materialelor 

folosite in manipularea mistretilor si 

eventual a mijloacelor de transport a 

mistretilor se va face sub coordonarea 

unui medic veterinar, cu obligativitatea 

pastrarii evidentei acestor 

operatiuni(procese verbale de 

dezinfectie); 

În cadrul supravegherii active, de la toţi 

mistreţii vânaţi se prelevează probe de 

către vânători, gestionari ai fondurilor de 

vânătoare special instruiți sau, după caz, 

de către medicii veterinari. Probele şi 

formularul Chestionar mistreţi se vor 

preda la DSVSA Vrancea. Pe baza 

acestui Chestionar mistreţi se va 

completa Cererea de analiză la nivelul 

DSVSA Vrancea. Testarea se face 

virusologic şi serologic, pe aceleaşi probe 

colectate pentru pesta porcină clasică. 

Probele care trebuie recoltate constau în 

organe (splină, limfonoduli, rinichi, 

pulmon) şi ser. 

Pe baza rezultatelor analizelor de 

laborator se decide destinaţia carcaselor, 

imediat după obţinerea rezultatului de 

laborator: 

-Cele cu rezultat negativ vor fi date in 

consum  propriu  al vanatorilor, iar partile 

nedestinate consumului uman vor fi 
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distruse sub control oficial. 

-Cele cu rezultat pozitiv se vor confisca si 

neutraliza prin incinerare in unitati 

autorizate sub supraveghere oficiala sau 

prin ingropare, impreuna cu toate 

carcasele contaminate aflate in acel 

moment in spatiul de pastrare; groapa sau 

gropile vor fi executate de catre 

gestionarul fondului de vanatoare in 

colaborare cu administratorul UAT 

afectat, iar amplasamentul gropilor se 

stabileste de catre DSVSA, dupa 

consultarea prealabila a Directiei de 

Sanatate Publica, prin structurile 

subordonate  ale Administratiei Nationale 

Apele Romane, a Agentiei pentru 

Protectia Mediului si a Autoritatii 

Administratiei Publice Locale pe a carei 

raza teritoriala a fost identificat cazul. 

Nicio parte dintr-un porc sălbatic, 

sacrificat sau găsit mort, și niciun 

material sau echipament care ar putea fi 

contaminat de virusul pestei porcine 

africane să nu se introducă într-o 

exploatație de porcine; 

Vânătorii care vor duce acasă 

carcasele/carnea de la porcii mistreți au 

obligația să nu administreze în hrana 

porcilor din gospodărie resturi provenite 

de la porcii mistreți vânați. 

DSVSA controlează distrugerea în 

siguranţă a carcaselor de mistreţi cu 

rezultat de laborator pozitiv în direcția 

PPC/PPA. 

 

Se va realiza administrarea de hrană la 

locurile de hrănire a mistreților doar 

pentru momire; 

 

Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice 
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de către gestionarii fondurilor de 

vânătoare pentru depistarea de porci 

mistreţi morţi/bolnavi (obligatoriu se 

schimba echipamentul de protectie ). 

 

Se vor colecta mistreții găsiți morți la 

puncte de colectare prestabilite și se vor 

anunța medicii veterinari oficiali; 

 

În cadrul supravegherii pasive, se vor 

preleva probe de la toți mistreții găsiți 

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 porcină clasică. 

Probele care trebuie recoltate constau în 

organe (splină, limfonoduli, rinichi, 

pulmon; în cazul carcaselor autolizate 

masiv, se va recolta sternul sau un os 

lung – pentru testare se folosește măduva 

osoasă) şi ser. 

Recoltarea probelor de la mistreţii găsiţi 

morţi se va face de către medicul 

veterinar oficial sau de personalul tehnic 

instruit al gestionarilor fondurilor 

cinegetice, în condiţii de biosecuritate;  

 

Mijloacele de transport pentru mistreţii 

morţi vor fi puse la dispoziţie de 

gestionarii fondurilor de vânătoare, 

cadavrele vor fi ambalate în saci de 

polipropilenă care vor fi incineraţi odată 

cu mistreţii, transportul asigurându-se cu 

mijloace etanşe; după utilizare, 

mijloacele de transport vor fi dezinfectate 

corespunzător pentru a preveni 

răspândirea virusului; 
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AJVPS, ROMSILVA şi toţi gestionarii 

fondurilor de vânătoare au obligația 

amenajării pe fiecare fond de vânătoare 

sau la nivelul spaţiilor de păstrare a 

mistreţilor recoltaţi a unor locuri special 

echipate cu containere privind colectarea 

masei gastro-intestinale, în vederea 

predării lor către unitățile de neutralizare. 

Plata activității de neutralizare și 

colectare a masei gastro-intestinale va fi 

făcută de gestionarii fondurilor de 

vânătoare. 

 

 

7. 

Masuri aplicabile exploatatiilor de porci 

domestici din zona infectata  (de 8 km). 

 

Exploatatiile  de porci  domestici din zona 

infectata sunt  puse sub supraveghere oficiala si 

se aplica masuri de restructionare a miscarilor 

animalelor, astfel: 

Toti porcii din exploatatie sa fie tinuti in 

adaposturile lor  sau in alte locuri unde pot fi 

izolati de porcii salbatici, care nu trebuie sa aiba 

acces la niciun produs susceptibil de a intra in 

contact cu porcii din exploatatie; 

Niciun  porc sa nu intre sau sa iasa din 

exploatatie , cu exceptia autorizarii autoritatii 

competente , tinand seama de situatia 

epidemiologica; 

Pe cat posibil sa se utilizeze mijloace 

corespunzatoare de dezinfectie la intrarile si 

iesirile adaposturilor porcilor, precum si ale 

exploatatiei  insasi. Daca este necesar, se 

realizeaza dezinfectia exploatatiei. 

Masuri de igiena corespunzatoare  (schimbarea 

hainelor si incaltamintei cu care s-au efectuat 

deplasari in fondurile de vanatoare) sa fie 

aplicate de catre toate persoanele care se 

Garda Forestiera Focsani  

DSVSA 

Primarii 

Permanent 

Ionica Cherciu - Inspector Sef  

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Primari 
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deplaseaza in mediul silvatic, pentru a reduce 

riscul de propagare a virusului pestei porcine 

africane; 

Toti porcii morti sau bolnavi care prezinta  

simptome de pesta porcina africana si se gasesc 

in exploatatie sa fie supusi unui test de depistare 

a pestei porcine africane; 

Nicio parte dintr-un porc salbatic, sacrificat sau 

gasit mort si niciun  material  sau echipament 

care ar putea fi contaminat de virusul pestei 

porcine africane sa nu se introduca intr-o 

exploatatie de porcine; 

Porcii, materialul lor seminal, embrionii sau 

ovulele lor nu parasesc zona infectata. 

 

8. 

 Monitorizarea comercializarii porcinelor vii, a 

carnii, produselor din carne , a subproduselor 

nedestinate consumului uman (SNCU),furajelor 

precum si a altor specii de animale,atat in 

localitatile mentionate  cat si in celelalte 

localitati din   judetul Vrancea, prin efectuarea de 

controale  in traficul rutier. 

Activitatea din targurile de animale vii precum si 

orice aglomerare de animale (expozitii, circuri, 

balciuri etc.) se suspenda pe o perioada 

nedeterminata.  

 

   IPJ Vrancea 

   DSVSA 

   Primarii          

Permanent 

 

  

 

Nica Remus  Gherasim -Comisar Sef 

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Primari 

 

 

9. 

 Periodic, se vor  efectua controale atat la 

fondurile da vanatoare cat si la exploatatiile 

comerciale industriale de suine, urmarindu-se 

respectarea masurilor de profilaxie nespecifica 

pentru pesta porcina africana. 

  

  DSVSA Vrancea 

   Garda  Forestiera  

   Focsani 

   IPJ Vrancea 

    

 

     

 Permanent 

 

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Ionica Cherciu- Inspector Sef. 

Nica Remus  Gherasim -Comisar Sef 

  

10. 

Informarea periodica a populatiei privind 
măsurile obligatorii pentru prevenirea și 
combaterea Pestei Porcine Africane 
 

 Institutia prefectului 

 DSVSA Vrancea 

 Primarii 

 

Permanent Sorin-Ionel-Florin Hornea- Prefect 

Dr. Botezatu Necula- Dir. Executiv 

DSVSA 

Pimari 
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Prezentul plan poate suferi modicari in functie de evolutia epidemiologica a bolii. 

 

Director executiv,                             Director Executiv Adjunct,                                 Sef SCOSBA, 

Dr. Botezatu Necula  Dr. Calistru  Sava- Doru Dr.Modoran Gheorghe-Ion 

 

 


