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1. SCOPUL
Prezenta procedură are ca scop verificarea modului cum sunt aplicate măsurile de
prevenire, depistare și combatere a pestei porcine clasice la animalele de interes
economic, inclusiv cele sălbatice, indiferent de forma de proprietate și sistemul de
creștere.
Având în vedere implicațiile economice deosebit de grave, mai ales în ceea ce privește
comerțul cu carne de porc, acțiunile de prevenire (sector silvatic), depistare și combatere a
pestei porcine clasice, au un rol primordial în supravegherea și eradicarea acestei boli.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică la nivelul secției sănătatate animală din cadrul Direcţiilor raionale /
municipale pentru siguranţa alimentelor.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
.
ANSA - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
PPC - Pesta porcină clasică;
DRSA - Direcția raională pentru siguranța alimentelor;
DMSA - Direcția municipală pentru siguranța alimentelor.
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 „Privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 29.03.2008 cu privere la aprobarea „Normei
sanitare veterinare privind măsurile de control al pestei porcine clasice”;
- „Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la
animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi protecţia mediului” este
aprobat anual de către Directorul general ANSA.
5. RESPONSABILITĂȚI
Conform fișelor de post.

6. DESCRIEREA PROCEDURII
Având în vedere implicațiile economice ale PPC, acestei acțiuni i se va acorda o
atenție suplimentară urmărindu-se urmatoarele aspecte:
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a) La Direcţiile raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor se verifică:
-

-

-

-

respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe de sînge pentru
stabilirea titrului de anticorpi postvaccinali. „Programul acţiunilor strategice de
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii
bolilor de la animale la om şi protecţia mediului” este aprobat anual de către Directorul
general ANSA;
modul de întocmire a foilor de însoţire: în cazul materialului patologic (Anexa 1); în cazul
testării imunităţii postvaccinale, trebuie să se menţioneze categoria de vîrstă a porcinelor,
profilul exploataţiei, programul de vaccinare, vaccinul folosit, data vaccinării (Anexa 2);
constituirea, organizarea și dotarea Centrului local de combatere a PPC (Anexa 3);
numirea prin decizie a unei persoane responsabile cu supravegerea și monitorizarea
pestei porcine clasice;
existența unui dosar cu legislația în domeniu;
actul sanitar veterinar de declarare oficială a bolii (Anexa 4);
dosarul cu planul de acțiune în cazul confirmării și declarării unui focar de PPC;
baza de date privind identificarea porcinelor (catagrafia pe localități și exploatații
profesionale / nonprofesionale);
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe de sînge pentru
stabilirea titrului de anticorpi postvaccinali;
respectarea prevederilor Programului strategic privind efectuarea examenelor de
laborator, pentru supravegherea pestei porcine clasice;
modul de acţiune în cazul rezultatelor de laborator necorespunzătoare;
circuitul Rapoartelor de Încercări neconforme de la eliberare la destinatar (măsuri);
dacă au fost iniţiate campanii de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile
instituite (Anexa 5), de educaţie şi conştientizare a populaţiei, a proprietarilor sau
deţinătorilor de porcine, precum şi a medicilor veterinari oficiali şi de liberă practică
împuterniciţi privind importanţa şi obiectivele vaccinării împotriva pestei porcine clasice şi a
anunţării în cel mult 24 de ore a oricărei suspiciuni de îmbolnăvire a porcinelor;
existența stocurilor de materiale necesare în cazul suspiciunii, confirmării și declarării unui
focar de pestă porcină clasică (A130) și pregătirea pentru intervenție în caz de
confirmarea și declararea focarului; (Anexa 6)
b) În teritoriul Direcţiilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor se
urmăreşte:

-

instruirea privind controlul PPC;
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe de sînge pentru
determinarea titrului de anticorpi posvaccinali;
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe pentru
efectuarea examenelor de laborator;
identificarea şi înregistrarea porcinelor din exploatatii (catagrafie) (Anexa 7);
modul cum au fost verificate evidenţele privind vaccinarea contra PPC (Anexa 9);
controlul efectuării tratamentelor la porcine și înregistrarea în registru de ambulator de
evidenţă a tratamentelor medicale efectuate (Anexa 10);
sancțiuni contravenționale aplicate persoanelor fizice sau juridice pe subiectul PPC;
modul cum au fost informate autoritățile locale privind restricțiile de circulatie a porcinelor
si organizarea târgurilor de animale;
modul de întocmire a notelor de însoţire (în cazul testării imunităţii postvaccinale , trebuie
să se menţioneze categoria de vîrstă a porcinelor, profilul exploataţiei, programul de
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vaccinare, vaccinul folosit, data vaccinarii);
dacă a fost stabilit şi comunicat la subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor
necesarul de vaccin pentru realizarea acţiunii de vaccinare;
modul în care s-a realizat transportul, manipularea, depozitarea şi utilizarea vaccinului în
conformitate cu cerinţele producătoarului (spațiu frig, dotat cu termometru și pentru care
se intocmeste grafic de temperature);
respectarea instrucţiunilor privind realizarea acţiunii de vaccinare;
dacă au fost realizate examene clinice conform Manualului de diagnostic;
dosarul cu actele de dezinfecție, dezinsecție, deratizare (Anexa 8)
înregistrarea şi comunicarea către Subdiviziunile teritoriale ale ANSA a reacţiilor
postvaccinale;
dacă în cazul suspiciunii de boală, cazurile au fost comunicate medicului veterinar oficial;
modul de gestionare a Rapoartelor de Încercări neconforme și măsurile întreprinse;
evidenţele privind vaccinul utilizat în acţiunea de vaccinare (Anexa 9);
modul cum s-a realizat recuperarea acelor, seringilor, flacoanelor utilizate la vaccinare;
c) La exploataţiile profesionale de porcine se urmăreşte:

- respectarea condiţiilor de biosecuritate;
- efectuarea examenelor clinice de către medicul veterinar;
- efectuarea examenelor de laborator conform Programului strategic;
- respectarea măsurilor stabilite de prevederile legale în cazul examenlor de laborator cu
rezultate neconforme;
- controlul monitorizării animalelor bolnave;
- controlul modului în care s-a realizat prelevarea de probe pentru examene de laborator;
- controlul efectuării tratamentelor cu medicamente și substanțe medicamentate (Anexa 10);
- controlul monitorizării mişcărilor de porcine şi al respectării destinaţiei, prevăzută de
reglementările în vigoare (Ancheta epidemiologică inițială și Ancheta epidemiologică finală
descrise în Manualul operațional pentru intervenția în focarele de PPC);
- dosarul cu actele de dezinfecție, dezinsecție, deratizare (Anexa 8).
7. INREGISTRĂRI
7.1. Foaie de însoțire a materialului patologic - formular cod: FÎP – 7.3;
7.2. Foaie de însoțire a mostrelor – formular cod: FÎM – 7.3;
7.3. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii – formular cod: ASV – 7.3;
7.4. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite - formular
cod: DIC – 7.3;
7.5. Identificarea şi înregistrarea porcinelor din exploatații (catagrafie) - formular cod: IÎP -7.3;
7.6. Act de dezinfecție, dezinsecție, deratizare - formular cod: DDD – 7.3;
7.7. Tabel privind evidența vaccinărilor / revaccinărilor - formular cod: TEV - 7.3;
7.8. Registrul ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate - formular cod: RA 7.3;
7.9. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii - formular cod: ASB – 7.3;
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8. ANEXE:
Anexa 1. Foaie de însoțire a materialului patologic - formular cod: NÎP – 7.3;
Anexa 2. Foaie de însoțire a mostrelor – formular cod: FÎM – 7.3;
Anexa 3. Constituirea, organizarea și dotarea Centrului local de combatere a PPC;
Anexa 4. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii – formular cod: ASV – 7.3;
Anexa 5. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite formular cod: DIC – 7.3;
Anexa 6. Identificarea şi înregistrarea porcinelor din exploatatii (catagrafie) - formular cod: IÎP
- 7.3;
Anexa 7. Resurse de echipament și alte facilități materiale;
Anexa 8. Act de dezinfecție, dezinsecție, deratizare - formular cod: DDD – 7.3;
Anexa 9. Tabel privind evidența vaccinărilor / revaccinărilor - formular cod: TEV - 7.3;
Anexa 10. Registrul ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate - formular cod:
RA - 7.3;
Anexa 11. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii - formular cod: ASB – 7.3;
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Anexa 1
Solicitantul ______________________________________________________________________________
(Direcția raională/municipală pentru Siguranța Alimentelor)
Medicul veterinar oficial_________________________________________________________________L.Ș.
(semnătura numele prenumele)
Proprietarul___________________________________________________________________________
(denumirea agentului economic, proprietar, nume, prenume, adresa)
Medicul veterinar responsabil de prelevarea probelor
_____________________________________________________________________________________
(semnătura numele prenumele)
....................................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________________

FPO - 10-02
Cod______________I.P. CRDV
„____”_______________a.20____
ora_______________
FOAIE DE ÎNSOȚIRE
a materialului patologic recoltat pentru cercetările de laborator
Se îndreaptă (cadavru, material patologic)_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Specia, vîrsta_______________________________________________________________________
Numărul animalului-crotaliei___________________________________________________________
Data, ora de recoltare_________________________________________________________________
Sigiliu Nr.__________________________________________________________________________
Data, ora expedierii__________________________________________________________________
Data îmbolnăvirii animalului___________________________________________________________
Data morții_________________________________________________________________________
Starea clinică_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Date anatomopatologice_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Imunizări, tratamente efectuate și data_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Diagnosticul prezumtiv___________________________________________________________
Scopul cercetării (monitoring, import/export, la solicitare)______________________________
_____________________________________________________________________________
Indicii
determinați_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
P.S.
Documentul este întocmit în 3 exemplare, în primul exemplar se indică solicitantul, proprietarul, se aplică
ștampila DRSA/DMSA; în exemplarele 2 și 3 nu se indică solicitantul, proprietarul, nu se aplică ștampila.

FORMULAR

Cod: FÎP - 7.3

Ediţia 17/12.2014
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Anexa 2
Solicitantul _________________________________________________________

(Direcția raională/municipală pentru Siguranța Alimentelor)
Medicul veterinar oficial___________________________________________L.Ș.

(semnătura numele prenumele)
Proprietarul_____________________________________________________

(denumirea agentului economic, proprietar, nume, prenume, adresa)
Medicul veterinar responsabil de prelevarea probelor
______________________________________________________________

(semnătura numele prenumele)
...........................................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________

FPO - 10-02
Cod______________I.P. CRDV
„____”_______________a.20____
ora_______________
FOAIE DE ÎNSOȚIRE
a mostrelor recoltate pentru cercetări de laborator
Se îndreaptă_________________mostre de___________________________________________
De la (specia)__________________________________________________________________
Data, ora de recoltare a mostrelor___________________________________________________
Sigiliu Nr._____________________________________________________________________
Data, ora expedierii mostrelor_____________________________________________________
Scopul cercetării (monitoring, import/export, la solicitare)______________________________
_____________________________________________________________________________
Indicii
determinați_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nr.

Numărul
animalului
(crotaliei)

specia

genul

vîrsta

Data vaccinării,
denumirea vaccinului

Rezultatele analizei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P.S.
Documentul este întocmit în 3 exemplare, în primul exemplar se indică solicitantul, proprietarul, se aplică ștampila
DRSA/DMSA; în exemplarele 2 și 3 nu se indică solicitantul, proprietarul, nu se aplică ștampila.

FORMULAR

Cod: FÎM - 7.3
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Anexa 3

Constituirea, organizarea și dotarea Centrului local
de combatere a PPC

In caz de confirmare a pestei porcine clasice administraţia publică locală instituie
Centrul Local de Combatere a Bolii, coordonat cu Agenţia Națională pentru Siguranţa
Alimentelor;
Administrația publică locală trebuie:
a) să garanteze, că Centrul local de combatere a bolii va dispune de personal, facilități,
inclusiv încăperi și echipament;
b) să dispună de o structură organizatorică eficientă și clară pentru implementarea
măsurilor de control al PPC și protecție a mediului;
Membrii Centrului local de combatere a bolii sînt:
a) şeful direcţiei raionale/municipale pentru siguranța alimentelor - preşedinte;
b) specialist epizootolog;
c) specialist morfopatolog;
d) specialist în sănătatea şi bunăstarea animalelor;
e) specialist responsabil de prelevarea şi transportul probelor la laborator;
f) medic veterinar responsabil pentru identificarea animalelor;
g) alţi specialişti la nivel raional/municipal compatibili cu funcţia de expert al Centrului;
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Anexa 4

SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
___________________
ACT SANITAR-VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ............ din ..........
1. Denumirea bolii ..................................................
2. Speciile de animale afectate .....................................
3. Data apariţiei bolii .............................................
4. Localitatea .................., raionul/municipiul...........................
5. Exploataţiile sau locurile contaminate (denumirea exploataţiei, codul exploataţiei,
fondului de vânătoare, numele şi adresa proprietarului/administratorului)
.....................................................................
.....................................................................
6. Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile
contaminate:
Specia
Categoria
Numărul de animale
7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgenţă ..........., moarte ........., numărul şi
seria formularelor de mişcare ....................
8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) .....................
.....................................................................
.....................................................................
9. Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată
şi în localitate
.....................................................................
.....................................................................
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura şi parafa)
Am luat cunoştinţă
Consiliul Local ...........
Primar,
L.S.
(semnătura şi parafa)
_______________________________________________________________
FORMULAR
Cod: ASV - 7.3
Ediţia 17/12.2014
Pag 1/1
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Anexa 5

Dispoziție
de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite
Stimați cetățeni,
Pe teritoriul localității________________________, în exploatația_____________________
_________________________________________________________________________
există suspiciunea de evoluție a pestei porcine clasice. Centrul local de combatere a bolii din
raionul/municipiul_______________________a aplicat măsuri de control în conformitate cu
prevederile HG nr 481 din 29.03.2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare
veterinare” Anexa nr. 1 Norma sanitară veterinară privind stabilirea unor prevederi specifice
de control al pestei porcine clasice).
Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, se ordonă urmatoarele:
- toate porcinele din localitate se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și
bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru
a limita răspândirea bolii;
- toate cazurile de imbolnavire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi
anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică;
- toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice, se
anunță, fără întarziere, medicului veteinar de liberă practică împuternicit;
până
la
clarificarea
situației
sub
aspect
epidemiologic
din
exploatația____________________________, se interzice organizarea pe teritoriul localității
de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale;
- toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică se respectă necondiționat.
Toți cetățenii din această localitate sunt obligați să respecte măsurile indicate în
prezenta dispoziție. Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se
sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.
Cu stimă,
Nume……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal

Semnătură

_______________________________________________________________
FORMULAR
Cod: DIC - 7.3
Ediţia 17/12.2014
Pag 1/1
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Anexa 6

Resurse de echipament și alte facilități materiale
La nivel central şi teritorial, centrele de combatere al Pestei Porcine Clasice trebuie să
aibă acces imediat la procurarea echipamentelor de protecţie şi la facilităţile materiale care
să asigure implementarea întregului set de măsuri pentru combaterea bolii. O parte din
aceste echipamente şi materiale va fi stocată pentru cazuri de necesitate la nivelul
DRSA/DMSA, iar restul trebuie să poată fi achiziţionat rapid, in condițiile prevăzute de
legislația in vigoare privind achizițiile din surse publice sau private.
Este foarte important ca fiecare DRSA/DMSA să pregătească la nivelul CLCB, încă din timp
de pace, un stoc de echipamente consumabile şi să aibă incheiate contracte pentru
închirierea echipamentului usor necesar intervenţiei, oricând este nevoie.
Stocul trebuie să cuprindă o cantitate pre-stabilită de materiale consumabile necesară
intervenţiei, în acelaşi timp, în 10 focare de boală care evoluează simultan. Dacă mumărul de
focare este mai mare, necesarul de material este achiziţionat în funcţie de necesităţi.
1. Mijloace consumabile
a. echipament de protecţie;
b. dezinfectante eficiente faţă de virusul pestei porcine clasice, detergenţi şi săpun;
c. pompe de curăţare şi dezinfecţie, lopeţi, razuri etc.;
d. mijloace de ucidere;
e. echipament pentru prelevarea de probe;
f. afişe şi pancarte de avertizare ori de interzicere si benzi pentru delimitarea teritoriului;
g. hărţi detaliate;
h. echipament de vaccinare;
i. alte consumabile.
Echipamentele şi materialele stocate vor fi intretinute corespunzător şi verificate periodic
pentru aprecierea gradului de deteriorare, în vederea înlocuirii.
2. Mijloace fixe (echipamentele şi materialele care trebuie achiziţionate in coditiile legii de
catre Primării.
a. vehicule diferite;
b. escavatoare;
c. pompe diferite pentru spălare sub presiune şi dezinfecţie;
d. cisterne;
e. generatoare electrice;
f. arzătoare pentru flambare;
Detalii despre resursele de echipament și alte facilități se gasesc în Manualul Operaţional
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Identificarea şi înregistrarea porcinelor din exploatatii (catagrafie)

Detalii privind efectivul de porci:
Categoria de porci
Scroafe
Vieri
Purcei neînțărcați
Purcei înțărcați
Purcei la îngrășat
Total:

Nr. de porci

Nr. de porci bolnavi

Nr. porci morți

________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: IÎP-7.3
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SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
__________________________________________
ACT
de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare
din______________________________
Noi, subsemnaţii ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
confirmăm, că pe data_______________ la unitatea________________________________
din ______________________________________________am efectuat următoarele
operaţiuni:
Nr.

Felul
obiectivului

Numărul Suprafaţa Preparatul Temperatura Concentraţia
(m2)
utilizat
(0C)
(%)

TOTAL:

Temperatura mediului fiind de________ 0C
Pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare s-au consumat:
Nr.

Preparatul utilizat

Unitatea de măsură

Cantitatea

Din gestiunea

Aplicarea preparatului s-a efectuat în______________reprize la interval de_________ore în
ziua (zilele)_________________________________________________________________
Recomandări:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Semnături:

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________

________________________________________________________________
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TABEL

Codul de
identificare
(IDNP/IDN)

Nr. de
identificare
al animalului

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: TEV-7.3
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Semnătura
proprietarului
Refuz

Adresa

Cauze
obiective

Proprietarul

Animale
Nevaccinate
Sub
vîrsta de
vaccinare

Nr.

Vaccinate

privind evidența vaccinării / revaccinării contra........................................., la specia........................., la data de..................................
cu vaccin............................................................................................, seria.................................................................................................
valabilitatea............................................................, doza / cap......................................, metoda de aplicare............................................
în localitatea...........................................................................................................
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Anexa 10

Forma de prezentare a registrului ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate
Numărul
curent

1

2

Dat
a

Proprietar
ul
și adresa

Specia,rasa,vîrs
ta, nr. matricol,
semne
particulare

3

4

5

Data
Diagnosticul
îmbolnăvi Prima Fina
rii
dată
l
animalulu
i
6
7
8

Tratament
ul,
prescripții

Rezultatul
tratamentul
ui

Plata
pentru
deservire

Nr.
bon de
plată

Semnătur
a
medicului
veterinar

9

10

11

12

13

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: RA - 7.3
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Anexa 11
SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
___________________
ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ........ din ...........
1. Denumirea bolii ................................................................................
2. Speciile de animale afectate ..............................................................
3. Data apariţiei bolii ...........................................................................
4. Localitatea ...................., raionul/municipiul ....................................
5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:
a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri
.................................................................................................................
b) numărul de animale bolnave ............................................................
c) numărul de animale tratate ..............................................................
d) numărul de animale vindecate .........................................................
e) numărul animalelor vaccinate de urgenţă ........................................
f) numărul de animale tăiate de urgenţă ..............................................
g) numărul de animale moarte .............................................................
6. Constatări privind:
a) absenţa bolii în teritoriu ..................................................................
b) perioada scursă de la ultimul caz de boală ......................................
c) rezultatele examenelor de laborator .................................................
d) realizarea măsurilor stabilite ...........................................................
7. Data ridicării măsurilor şi restricţiilor sanitare veterinare ...............
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura şi parafa)
Consiliul Local .........
Primar,
L.S.
(semnătura şi parafa)
________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: ASB - 7.3
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