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Planul de măsuri
Pentru controlul bolii Pesta Porcină Africană la mistreţi în judeţul Suceava

A. Situaţia epidemiológica
Institutul National de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) BucurestiLaboratorul National de Referinţa pentru Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat
prezenta genomului viral al Pestei Porcine Africane la un mistret găsit mort pe Fondul
de vanatoare N R .ll TESNA conform Buletinulelor de analiza nr. 10680/4.03.2020
(LSVSA SV) si 11327/5.03.2020 - IDSA.
în urma confirmării unui caz (caz-locul unde sunt identificaţi porci mistreţi
morti/bolnavi) de pestă porcină africană la mistreţi, în cadrul CLCB se stabileşte
delimitarea zonei afectate (zonă infectată de 8km + zonă tampon de 5 km) ţinând
cont de: prevederile Directivei 60/2002, Manualul Operaţional PPA mistreţi,
prevederile Hotărârii CNSSU nr. 3/01.08.2018, planului de masuri PPA mistreţi -NS
nr.7326/07.09.2018 ANSVSA, contextul epidemiologie, rezultatele supravegherii
pasive, distribuţia geografică a cazurilor, existenţa barierelor naturale sau artificiale.
B. Stabilirea zonelor afectate: Se stabileşte următoarea zona afectate
începând cu data de 5.03.2020 se stabileşte zona afectata care cuprinde:
Zona infectată de 8 km : Fondurile de vânătoare administrate de către Direcţia Silvica:
FV 8 Serisoare, FV 14 Orata, AJVPS Suceava: FV 4 Bucinis, FV 7 Bistriţa, FV 9 Negrisoara,
FV 13 Scorusu, Ocolul Silvic Feldru: FV 11 Tesna, AVPS Buck. FV 12 Cosna, Ocolul silvic
Josenii Bargaului : FV 10 Dornisoara, cuprinzând localităţile: Iacobeni-partial, Argestru, Dorna
Candreni, Roşu, Vatra Dornei, Dorna Arini, Cozanesti, Ortoaia, Gheorghiteni, Saru Dornei, Plaiul
Sarului, Todireni, Saru Bucovinei. Fondurile de vanatoare sunt afectate partial in limita zonei
afectate de 13 km in jurul cazului depistat, conform harţii anexa la programul de masuri.
Zona tampon de 5 km : Fondurile de vânătoare administrate de către Direcţia Silvica:
FV 6 Barnar, FV 20 Valea Putnei cuprinzând localităţile: Pilugani,Podu Cosnei, Cosna, Dealu
Floreni, Iacobeni, Mestecanis, Rusca, Sunători, Panaci, Neagra Sarului, Sarisoru Mare, Sarisor,
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Poiana Negri. Fondurile de vanatoare sunt afectate parţial in limita zonei afectate de 13 km in
jurul cazului depistat, conform harţii anexa la programul de masuri.

C.Imtitutii si responsabilităţi
a) Gestionarii fondurilor de vânătoare, DSVSA, DSP, AN APELOR, APM, UAT -uri din
zona afectata
1. Catagrafierea animalelor din Fondurile de vânătoare : Efectuarea recensământului
categoriilor de mistreţi din fondurile de vanatoare de către gestionarii fondurilor de vanatoare si
transmiterea situaţiei către DSVSA SUCEAVA.
2, Măsuri luate în fondurile de vanatoare din zona afectata
2.1 Măsuri luate pentru eradicarea bolii la mistreţi
In zona definita ca afectata se întreprind, cu respectarea măsurilor de
biosecuritate, următoarele:
1. Se vânează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă
efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire;
2. Vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizaţi,
personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal, care vor
fi instruite în acest sens de personalul abilitat;
3. în cadrul supravegherii active. în vederea evaluării situaţiei epidemiologice, se
testează toti mistreţii vânaţi. Probele sunt recoltate în condiţii de biosecuritate, de
către personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice, sau medici
veterinari, după caz;
4. în zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul
fondului de vânătoare, unde se incinerează carcasele de mistreţi prin ardere in situ,
sub supravegherea oficială sanitar-veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. (2)
litera c) din Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 99/2006;
5. Amplasamentul gropilor se stabileşte de către DSVSA, după consultarea
prealabilă a Direcţiei de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale
Administraţiei Naţionale Apele Române, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a
Autorităţii Administraţiei Publice Locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat
cazul, respectiv UAT VATRA DORNEI;
6. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hranire a mistreţilor doar
pentru momire;
7. Se vor efectua inspecţii/ patrulări zilnice de către gestionarii fondurilor de
vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi;
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8. în cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de la toţi mistreţii găsiţi
morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi pentru PPA, inclusiv cei ucişi în accidente rutiere.
Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologie 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
foloseşte măduva osoasă) şi ser.
9. Recoltarea probelor de la mistreţii găsiţi morţi, ambalarea şi individualizarea
probelor şi transportul lor spre DSVSA SUCEAVA se va face, în condiţii de
biosecuritate, de către medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic instruit al
gestionarilor fondurilor cinegetice;
10. Mijloacele de transport pentru mistreţii ucişi sau 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 către
groapă/gropi incinerare asigurându-se cu mijloace etanşe; după utilizare, mijloacele
de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.
2.2 Măsuri aplicate exploataţiilor de porci domestici din zona infectată (de 8km)
Exploataţiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere
oficială şi se aplică măsuri de restricţionare a mişcării animalelor, astfel:
-toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi
izolaţi de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de
a intra apoi în contact cu porcii din exploataţie;
-niciun porc să nu intre sau să iasă din exploataţie, cu excepţia autorizării autorităţii
competente, ţinând seama de situaţia epidemiologică.
Punerea sub supraveghere a exploataţiilor de porci în zona infectată :
1. Să se efectueze un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate
exploataţiile; acesta este actualizat de proprietar. Informaţiile conţinute în
recensământ se prezintă la cerere şi se pot verifica la fiecare inspecţie. Cu toate
acestea, în ceea ce priveşte exploataţiile în aer liber, primul recensământ se poate
efectua pe baza unei estimări;
2. Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la
intrările şi ieşirile adăposturilor porcilor, precum şi ale exploataţiei înseşi. Dacă este
necesar, se realizează dezinsecţia exploataţiei.
3. Măsuri de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor şi încălţămintei cu
care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) să fie aplicate de către toate
persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a
virusului pestei porcine africane;
4. Toţi porcii morţi sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană
şi se găsesc în exploataţie să fie supuşi unui test de depistare a pestei porcine africane;
5. Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, şi nici un material
sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se
introducă într-o exploataţie de porcine;
6. Porcii, materialul lor seminal, embrionii sau ovulele lor nu părăsesc zona
infectată.
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Se vor întreprinde campanii de informare, atât a vânătorilor, cât şi a crescătorilor
de suine cu privire la: evoluţia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere,
simptomatologia, restricţiile impuse, implementarea de norme minime de
biosecuritate, atât pentru vânători, cât şi pentru crescători de suine, alte măsuri de
prevenire a răspândirii şi combatere a bolii.
Prin Unitatea Locala de Sprijin (UAT) se va începe o campanie de reducere a
densităţii populaţiei de porci domestici din zona infectată prin campanii de informare
a crescătorilor de suine de obligativitatea respectării Ordinului ANSVSA/MADR nr.
20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de
biosecuritate în exploataţiile de suine.
3. Măsuri luate în zonele neafectate de PPA în mediuI silvatic
In zonele neafectate din fondurile de vânătoare din ţară se întreprind, cu
respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:
A

#

1. Se realizează reducerea efectivului de mistreţi, prin vânarea cotei de vânătoare
stabilită prin Ordinul MAP nr. 540/2018 şi, în plus, a unei cote suplimentare de
intervenţie aprobată prin Ordinul MAP nr. 827/2018, în funcţie de nivelul optim
aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/Km2;
2. Vânătoarea organizată în afara zonelor afectate se realizează cu vânători
autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de
personal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat;
3. Fiecărui mistreţ împuşcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu)
de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice
unde s-a împuşcat mistreţul. Se va completa formularul Chestionar mistreţ;
4.
Carcasele mistreţilor împuşcaţi sunt ambalate în 2 saci de plastic închişi cât
mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide şi sunt transportate la centrele
de colectare, spaţii frigorifice şi altele asemenea destinate păstrării carcaselor de
mistreţi. Aceste spaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: să nu
permită alterarea carcaselor, să nu permită difuzarea bolilor infectocontagioase, să fie
dotate cu apă curentă, să fie amplasate cât mai aproape posibil de fondul de vânătoare
pentru a se evita răspândirea bolilor prin transportul pe distanţe lungi;
5.
Eviscerarea şi jupuirea se vor efectua în spaţii amenajate (cîrlige/scripeîe/
facilităţi ridicare, masă manipulare, apă curentă) la nivelul centrelor de colectare,
spaţiilor frigorifice şi altor asemenea facilităţi de păstrare sau la nivelul locurilor
special amenajate şi echipate cu containere pentru colectarea şi păstrarea masei
gastro-intestinale, în vederea predării lor către unităţile de neutralizare. Eviscerarea,
jupuirea şi recoltarea probelor se face prin manopere cât mai puţin sângeroase pentru
a evita astfel difuzarea de material posibil infectat;
6. Masa gastrointestinală, pielea, organele, alte subproduse recoltate la nivelul
centrelor de colectare de la mistreţi se vor păstra, ambalate în saci de plastic, în
recipiente/spaţii/ pubele închise la nivelul centrelor de colectare, spaţiilor frigorifice şi
altor asemenea facilităţi de păstrare şi se vor preda la o firmă de neutralizare
autorizată sanitar veterinar, fiind interzisă abandonarea la întâmplare a resturilor
4

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
SUCEAVA
provenite de la mistreţii recoltaţi prin împuşcare. Ecarisarea poate fi efectuată şi prin
metode alternative, în funcţie de condiţiile locale, conform prevederilor din
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009,
7. Schimbarea/spălarea hainelor şi încălţămintei este obligatorie pentru toate
persoanele care au intrat în contact cu porcii sălbatici, carcase şi alte materiale posibil
contaminate şi se va face imediat după deplasarea în fondurile de vânătoare/ spaţii de
păstrare mistreţi;
8. Dezinfecţia centrelor de colectare, spaţiilor frigorifice şi altor asemenea
facilităţi destinate păstrării carcaselor de mistreţi, a ustensilelor/materialelor folosite
în manipularea mistreţilor şi eventual a mijloacelor de transport a mistreţilor se va
face sub coordonarea unui medic veterinar, cu obligativitatea păstrării evidenţei
acestor operaţiuni (procese verbale de dezinfecţie).
9.
In cadrul supravegherii active, de la toţi mistreţii vânaţi se prelevează probe
de către vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare special instruiţi sau, după caz,
de către medicii veterinari. Probele şi formularul Chestionar mistreţi se vor preda la
DSVSA SUCEAVA. Pe baza acestui Chestionar mistreţi se va completa Cererea de
analiză la nivelul DSVSA SUCEAVA. Testarea se face virusologie şi serologic, pe
aceleaşi probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care trebuie recoltate
constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon) şi ser.
10. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinaţia carcaselor,
imediat după obţinerea rezultatului de laborator;
11. Nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, şi nici un material
sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se
introducă într-o exploataţie de porcine;
12. Vânătorii care vor duce acasă carcasele/carnea de la porcii mistreţi au
obligaţia să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la
porcii mistreţi vânaţi.
13. DSVSA SUCEAVA controlează distrugerea în siguranţă a carcaselor de
mistreţi cu rezultat de laborator pozitiv în direcţia PPC/PPA.
14. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreţilor doar
pentru momire;
15. Se vor efectua inspecţii/patrulări cel puţin la un interval de trei zile de către
gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi;
16. Se vor colecta mistreţii găsiţi morţi la puncte de colectare prestabilite şi se vor
anunţa medicii veterinari oficiali;
17. In cadrul supravegherii pasive, se vor preleva probe de Ia toţi mistreţii găsiţi
morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi pentru PPA, inclusiv cei ucişi în accidente rutiere.
Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologie şi
serologic, pe aceleaşi probe colectate pentru pesta porcină clasică. Probele care
trebuie recoltate constau în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul

5

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
SUCEAVA
carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung - pentru testare se
foloseşte măduva osoasă) şi ser.
18. 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;
19. 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;
20. în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare
aflat pe raza UAT respectivă se realizează vânătoarea intensivă, până la limita cotelor
optime a efectivelor de mistreţi;
21. în zonele de frontieră cu Ucraina se va acţiona pentru uciderea prin împuşcare
a porcilor mistreţi şi a prădătorilor specifici, cu echipe mixte formate din vânători
autorizaţi, personal silvic, cu sprijinul personalului MAI, până la linia frontierei de
stat, conform prevederilor legale în vigoare.
22. AJVPS, ROMSILVA şi toţi gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia
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 unităţile de neutralizare. Plata
activităţii de neutralizare şi colectare a masei gastro-intestinale va fi făcută de
gestionarii fondurilor de vânătoare.
b)

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera

Suceava, Inspectoratul Jandarmeria Suceava, contribuie, conform competenţelor legale, la
realizarea măsurilor de control, astfel :
-

participă prin echipe fixe şi/sau mobile la activităţile pentru supravegherea şi coiitrolul

mişcărilor de animale vii, produse şi subproduse animaliere, alte materii şi materiale ce pot fi
contagioase, în zona stabilita ca infectata
- 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;
- comunică informaţii referitoare la descoperirea cadavrelor de porci mistreţi ori a unei populaţii
de porci mistreţi cu un comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au
luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei;
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- comunică informaţii referitoare la mişcările populaţiilor de porci mistreţi peste frontiera sau in
zonele de mare risc, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de
supraveghere a frontierei prin patrulări sau supreveghere cu sistemele din dotare deţinute;
- Participa la solicitarea prefectului la alte activitati / acţiuni desfăşurate in zonele afectate de
Pesta Porcina Africana atat la porc domestic cat si la mistret.
c) Direcţia Pentru Agricultura Judeţeană Suceava verifica implementarea următoarelor
m asuri:
- Plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de
cultură şi vor fi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator.
- înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate
şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator.
- Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlalele şi deplasarea
acestora dintr-o solă în alta vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
- Prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se stabilesc masurile de
supraveghere a modului in care se asigura punerea in aplicare a prevederilor mai sus
menţionate.
d) Stabilirea modului în care se execută supravegherea clinică
Rezultatul inspecţiilor clinice si patrulărilor în fondurile de vânătoare se vor raporta
săptămânal la DSVSA Suceava în fiecare zi de luni a săptămânii pentru săptămâna precedentă.
Suinele domestice din zona de infectată sunt supuse supravegherii clinice de către medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi.
e) Alte măsuri dispuse :
Se vor întreprinde campanii de informare atât a vânătorilor cât şi a crescătorilor de suine
cu privire la: evoluţia pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia,
restricţiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate atât pentru vânători cât şi
pentru crescători de suine, alte măsuri de prevenire a răspândirii şi combatere a bolii.
Grupul de experţi constituit prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava poate face
propuneri ori de câte ori consideră necesar, pentru a creşte eficienţa monitorizării şi combaterii
bolii în funcţie de evoluţia bolii, de situaţia epidemiologică.

Elaborat,
SEF SERVICIU S.C.O.S.B.A.,
DR. LUPU DAN
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