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ANEXE

ABREVIERI:


RM: Republica Moldova 


ANSA: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

STSA: Subdiviziune teritorială pentru siguranța alimentelor 

MADRM: Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului 


MAI: Ministerul Afacerilor Interne

DSBA:  Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor 


PPA: Pesta Porcină Africană 


PPC: Pesta Porcină Clasică 


LNR: Laboratorul Național de Referință


I.P. CRDV: I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar


LDSA: Laboratorul de Diagnostic Sănătate Animală

CSE: Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 


CAER: Comisia Antiepizootică Excepţională Republicană 


APL: Administrația publică locală


UE: Uniunea Europeană

CNCB: Centrul Naţional de Combatere al Bolilor


CLCB: Centrul Local de Combatere al Bolilor


GNE: Grupul Naţional de Experţi

UCD: Unitatea Centrală de Decizie


UOC: Unitatea Operațională Centrală

UCS: Unitatea Centrală de Sprijin


ULD: Unitatea Locală de Decizie


UOL: Unitatea Operatională Locală

ULS: Unitatea Locală de Sprijin


OIE: Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE)

FVO: (Food and Veterinary Office ) - Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din cadrul Direcției generale Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene

CAPITOLUL I

  PREVEDERI GENERALE


1.1. Definiţii


În înţelesul prezentului Plan de contingenţă, se aplică următoarele definiţii:

situaţia de urgenţă: eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţă şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;

situaţie de urgenţă epidemiologică veterinară: eveniment excepţional care afectează  sănătatea publică, a animalelor şi/sau cu impact economic deosebit care, prin amploare şi intensitate, ameninţă sănătatea animală, siguranţa alimentelor şi, implicit, sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, iar pentru restabilirea stării de normalitate este necesară adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare importante şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate în combaterea bolilor;

exploataţie: orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau orice loc în care sunt ţinute animale;

mediu sălbatic: locul/biotopul situat pe teritoriul Moldovei unde animalele sălbatice trăiesc în libertate;

focar de boală: exploataţia sau locul situat pe teritoriul RM în care se găsesc animale şi în care s-a confirmat oficial unul sau mai multe cazuri de boală;

caz de boală: confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile ale animalelor si zoonozelor, la unul sau mai multe animale;

confirmare oficiala: atestarea prin buletin de analiză de confirmare a faptului că agentul patogen al unei boli este prezent în proba analizată;

alertă: activarea structurii operaţionale a autoritatii competente centrale;

animale (animale domestice sau salbatice): animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;

deţinător de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în responsabilitatea sa animale;

proprietar de animale: orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate animale;

autoritate competentă centrală: Agentia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;

situaţie de risc pentru sănătate – pericol eventual de transmitere a unei boli la animale, mai mult sau mai puţin previzibil, cu efect asupra sănătăţii animale ori/şi umane.


1.2. Obiective 

Prezentul Plan a fost elaborat pentru a îndeplini cerinţele stipulate de HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice” ( în continuare Norma sanitar - veterinară), publicat: 23.12.2016 în Monitorul Oficial, Nr. 453-458, art  Nr: 1427, ce transpune în legislația națională


Directiva Consiliului 2001/89/CE pentru controlul pestei porcine clasice.


Acest Plan de contingenţă stabileşte procedurile de intervenție pentru controlul şi combaterea PPC în Republica Moldova. El descrie structurile strategice, tactice şi de comandă care vor interveni atât în cazurile de suspiciune, cât şi în cele de confirmare a unui caz de PPC. 


      

Procedurile detaliate care vor fi adoptate de către serviciile veterinare, și personalul din teritoriu în eventualitatea unui focar de pestă porcină clasică, sunt stabilite în Manualul operaţional pentru combaterea pestei porcine clasice şi în Manual operaţional pentru combaterea pestei porcine clasice și pestei porcine africane la porcii mistreţi, care fac parte din prezentul Plan de contingență.


Planul de Contingență pentru PPC va fi revizuit și îmbunatățit ori de cate ori este necesar, în cazul modificărilor actelor normative sau cel puțin odată la 5 ani.

1.3. Sistemul de alertă care indică statutul bolii

(Alert system to indicate disease status)

Această secţiune stabileşte mecanismul efectiv care să confere siguranţa că răspunsul la un focar de boală poate fi implementat într-o manieră coordonată şi eficientă. Paşii care trebuie intreprinși dacă este suspectată PPC, precum și activităţile care trebuie întreprinse, dacă boala este confirmată, sunt descrise în acest document.


Există un sistem de alertă unic, pe culori, şi va fi adoptat după cum urmează:

- CULOAREA ALBĂ: când boala nu este prezentă ori suspectă; acesta este statutul în circumstanţe normale;


- CULOAREA NEAGRĂ: când riscul pentru boală este mai mare decât normal, de exemplu boala poate fi suspectată ori confirmată în vecinătatea unui stat membru, de aceea este necesar un nivel de alertă mai ridicat;


- CULOAREA PORTOCALIE: când, în urma investigatiei epidemiologice, există suspiciunea prezenţei bolii într-o exploataţie, pusă pe baza prezenţei semnelor clinice. În acest caz, trebuie recoltate probe şi trimise pentru analize de laborator.


- CULOAREA ROŞIE: când boala a fost confirmată.

CAPITOLUL II

PREVEDERI  NORMATIVE


2.1. Actele normative care reglementează controlul PPC în RM:

· Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”, publicată: 14.03.2008 în Monitorul Oficial nr. 51-54, art nr: 153;

· Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, publicat: 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244, art Nr: 656;

· Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”, publicat: 11.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 150-151 art Nr: 1387;

· Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 15.08.2016 „Cu privire la comisiile antiepizootice excepţionale”, publicat: 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276 art Nr: 1056;

· HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice” (în continuare Norma sanitar - veterinară), publicat: 23.12.2016 în Monitorul Oficial, Nr. 453-458, art  Nr: 1427, ce transpune în legislația națională Directiva Consiliului 2001/89/CE pentru controlul pestei porcine clasice;

· H.G. 645 din 19.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a despagubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate in urma lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicat: 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130 art Nr: 730;

· HG nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind protecţia animalelor în momentul uciderii, publicat: 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159, art Nr: 412;

· Ordinul nr. 34 din 27.02.2006 al MAIA „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor”, publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 010 art Nr: 43 Data intrării în vigoare: 26.01.2007;

· Ordinul nr. 51 din 04.03.2015 al ANSA „ Cu privire la aprobarea Normei sanitar - veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor”;

· Ordinul nr. 121 din 25.03.2019 al ANSA cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor;

· „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;


· Ordinul nr. 401 din 09.07.2018 al ANSA „GHID privind cerințele de intrare/ieșire în/din exploatația de animale în caz de suspiciune sau confirmare a bolilor extrem de contagioase la animale”.

2.2. Prevederi pentru domenii specifice sunt specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice”.

CAPITOLUL III

 COSTURILE COMBATERII BOLII 

Cheltuielile financiare cu despagubirea animalelor ucise în cadrul aplicării măsurilor de control pentru PPC sunt reglementate de H.G. 645/2010 ce stabileste REGULAMENTUL privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de  animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării focarelor  de boli transmisibile ale animalelor.

În scopul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor ce implică sacrificarea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele sacrificate, ucise sau altfel afectate, în afara sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele sacrificate, ucise sau altfel afectate.


Beneficiari de despăgubiri sînt persoanele juridice şi fizice proprietari de animale, în cazul în care animalele sînt deţinute cu respectarea normelor legale în vigoare cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în Registrul de stat al animalelor şi a cerinţelor sanitar-veterinare, înclusiv a celor prevăzute în Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1368/2016, care au suportat pagube în urma aplicării acţiunilor de lichidare rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul sus-mentionat. 


Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii:

· Să fie deţinute cu respectarea normelor sanitar – veterinare în vigoare;

· Să respecte cerințele de biosecuritate prevăzute în Anexa nr. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1368/2016;

· Toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și a descendenților obținuți prin încrucișarea acestora, toate exploatațiile (gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie fermă, stînă, tîrg, abator, vor fi identificate și înregistrate în Baza de Date a Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor (SITA), ce constituie Registrul de Stat al Animalelor.

Suma pierderii suportate de proprietar prin sacrificarea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalului, la data cînd a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabileşte de către o comisie de evaluare, constituită din: reprezentantul direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar oficial din cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu participarea proprietarului de animale, sau după caz un reprezentant al acestuia.

Fondurile bugetare de urgență se asigură pentru: 


a) în cazul acţiunilor de importanţă deosebită ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale şi prin alte măsuri ce se impun pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi pentru apărarea sănătăţii efectivelor de animale;

b) sacrificarea unor animale şi alte măsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor şi apărarea sănătăţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor de importanţă deosebită prevăzute la lit. a) acestui punct;


c) plata despăgubirilor ce i se cuvin proprietarului pentru animalele ucise; 

În situații determinate de urgențe epizootice, conform Legii 1228 din 27.06.1997 despre „Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului”, se poate apela la fondul de urgență al Guvernului pentru alocări financiare suplimentare în cadrul Fondului pentru combaterea epizootiilor, destinat lichidării focarelor de boală. 

În cazul în care este necesar personal auxiliar pe o perioadă determinată, cheltuielile ocazionate de plata manoperei, diurnei, transportului, cazării, ore suplimentare etc, se va face din bugetul local al autorității publice locale în temeiul  Legii nr. 397 din  16.10.2003 privind finanţele publice locale.


În anumite situații ANSA în temeiul alin (4) al art. 14 din Legea nr. 221/2007, poate să își asume  chieltuielele prevăzute în alineatul anterior. 


Costurile cu echipamentele, ustensilele şi materialele consumabile pentru intervenţii în caz de urgenţă se face din Fondul pentru combaterea epizootiilor. 

Se mai suportă din fondul pentru combaterea epizootiilor urmatoarele activitati:


· Prelevarea de probe suplimentare în cadrul aplicării măsurilor de control al bolii şi transportul acestora la laborator;

· Sacrificarea, transportul carcaselor, transportul şi distrugerea materialelor contaminate; 

· Cheltuielile ocazionate de elaborare a programului de intervenţie în situaţii de necesitate şi, în general, toate cheltuielile de pregătire a operaţiunilor sunt finanţate din fondurile bugetare destinate serviciilor veterinare pentru activităţi curente;

· Plata suplimentară pentru salariaţi (ore suplimentare, angajări temporare, cheltuieli de transport şi diurnă);


· Procurarea echipamentelor şi alte materiale de protecţie;


· Costurile privind vaccinarea de urgență (necesitate) a animalelor;

· Costurile privind operaţiunile de curăţenie, sanitaţie, dezinfecţie, dezinsecție, deratizare.


CAPITOLUL IV

LANŢUL DE COMANDĂ

La nivel central (guvernamental), conducătorul Lanțului de Comandă în controlul bolilor la animale este Prim – ministru, președintele Comisiei pentru Situații Excepționale Republicane, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM 
nr. 1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale 
a Republicii Moldova”, Publicat: 11.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 150-151 art Nr : 1387.   


În cazul confirmării unui focar de pestă porcină clasică pe teritoriul RM, la nivelul Comisiei pentru Situații Excepționale Republicane se constituie Centrul Național de Combatere a Bolilor (CNCB) sub conducerea nemijlocită a Prim – ministrului, președintele CSE. 

La nivel local, prin dispoziții ale Comisiilor pentru situații excepționale raionale/municipale se constituie Centrele Locale de Combatere a Bolilor (CLCB).

Diagrama Lanțului de Comandă este prezentată în Anexa nr.1 

CAPITOLUL V

CENTRUL NAŢIONAL DE COMBATERE A BOLILOR (CNCB)

5.1. Atribuțiile CNCB pentru PPC

CNCB funcţionează, ca organism interministerial de management, în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale Republicane. 


CNCB este responsabil de politica şi operaţiunile adoptate în combaterea pestei porcine clasice la nivel naţional și în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare pentru controlul PPC are următoarele atribuţii:

· conduce și monitorizează operațiunile centrelor locale de control al bolii;


· definește măsurile de control necesare;


· asigură aplicarea promptă și eficientă a măsurilor prevăzute în baza normativă de control al PPC de către centrele locale de combatere al bolii;


· mobilizează personalul și alte resurse la centrele locale de combatere al bolii;


· menține legătura cu IP CRDV;


· menține legătura cu presa și alte mijloace de informare;


· menține legătura cu organele de poliție pentru a asigura aplicarea măsurilor legale specifice.


5.2. Centrul Național de Combatere a Bolilor (CNCB) are în componență trei unităţi guvernamentale, dupa cum urmează: 


· Unitatea Centrala de Decizie (UCD), în această structură intră: Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Agenția Natională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor.

· Unitatea Operațională Centrală (UOC) alcătuită din colaboratori din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență, și care are rol de implementare al deciziilor adoptate în UCD;

· Unitatea Centrală de Sprijin (UCS), în care intră alte instituții, care pot acorda ajutor, în cazul evoluției unor boli majore la animale. 

Diagrama CNCB este prezentată în Anexa nr. 2.

 5.2.1. Unitatea Centrală de Decizii (UCD) 

Este o structură cu rol de decizie, coordonare şi control a CNCB şi este compusă din reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii publice centrale desemnate în Comisia pentru Situații Excepționale Republicană.  

UCD este condusă de Prim – ministru.


UCD are următoarele atribuţii principale:

a) definirea şi stabilirea strategiei de control şi de combatere a bolilor;

b) coordonarea activităţilor de colaborare dintre autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) emiterea deciziilor şi a instrucţiunilor, în condiţiile legii;

d) analizarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmise prin intermediul UOC.

5.2.2. Unitatea Operaţională Centrală (UOC) are următoarele atribuţii:

a) centralizarea şi evaluarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmiterea lor către UCD;

b) notificarea internă şi internaţională a bolii;

c) transmiterea către centrele locale de combatere a bolilor a deciziilor şi a instrucţiunilor emise potrivit legii şi urmărirea implementării lor;

d) verificarea corectitudinii aplicării măsurilor de control şi combatere a bolii de către centrele locale de combatere a bolilor;

e) colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice competente la nivel teritorial cu privire la planificarea măsurilor de control şi combatere a bolii;

f) colaborarea cu instituţiile din țările limitrofe și din lume în ceea ce privește combaterea bolilor;

g) evaluarea experienţei a altor state cu privire la combaterea bolilor;

h) organizarea şi realizarea de întruniri în vederea perfecţionării, prin schimburi de experienţă, a personalului cu atribuţii în controlul şi combaterea bolilor;

i) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate sanitar-veterinar necesar pentru intervenţie în focarele de boală, precum şi la punctele de frontieră şi dispunerea măsurilor necesare conform competenţelor;

j) alte atribuţii legate de controlul şi combaterea PPC.

Unitatea Operaţională Centrală este condusă de directorul general ANSA. 

Adjunctul şefului UOC este șeful Direcţiei sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul ANSA.

Sarcinile șefului Direcţiei sănătatea și bunăstarea animalelor 

a) stabileşte şi pregăteşte întâlnirile, prezentările şi misiunile cu FVO şi ţările terţe în ceea ce priveşte boala care evoluează în teren;

b) monitorizează evoluţia bolii şi în alte ţări, după cum este necesar;

c) se asigură că notificarea internaţională iniţială este făcută în termen;

d) ţine legătura cu OIE şi ţările terţe, după notificarea iniţială;

e) participă la întâlnirile CNCB și UCD;

f) consiliază asupra strategiilor şi opţiunilor de combatere şi control al bolii;

g) supervizează şi consiliază activităţile în domeniul de ecarisare, dezinfecţie şi control al mişcărilor;

h) consiliază conducerea CNCB asupra evenimentelor semnificative;

i) reactualizează periodic rapoartele pentru CNCB şi Cabinetul Prim-ministrului;

j) participă, din partea Guvernului, la conferinţele de presă şi dă interviuri în media când este necesar;

k) se asigură că sunt disponibile resursele de personal  şi materiale necesare bunei funcţionări a CNCB;

l) se asigură că bunăstarea personalului implicat în combaterea focarelor este respectată.


5.2.3. Unitatea Centrală de Sprijin


Membri:


· Consultanţi şi reprezentanţi din domenii specifice ale Ministerelor şi organizaţiilor relevante;

· Personal administrativ suplimentar.


Sarcini:


· Comunicarea efectivă şi eficientă cu celelalte parţi ale CNCB;

· Asigurarea personalului suplimentar necesar în activităţile de evaluare a animalelor, ucidere, ecarisare, curăţare şi dezinfecţie;

· Asigurarea şi administrarea resurselor şi echipamentelor cu care se intervine în focarele de boală;

CAPITOLUL VI

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR (CLCB)

Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva PPC la nivel local, prin dispozitii ale Comisiilor pentru situații excepționale raionale/municipale se constituie CLCB. Acestea reprezentă structura specifică cu responsabilităţi în combaterea PPC la nivel local. Structura ierarhică este asemănătoare cu a CNCB.

6.1. Responsabilităţile CLCB

a) implementează strategii de control şi combatere în cazul suspiciunii sau confirmării bolii;

b) efectuează investigaţii clinice imediate în cazul suspiciunilor de boală;


c) recoltează şi transportă probele către laboratorul de diagnostic, în conformitate cu Manualul de diagnostic pentru PPC;

d) notifică suspiciunea de boală către ANSA, cât mai curând posibil;

e) notifică confirmarea de boală către ANSA, cât mai curând posibil;

f) stabilește zonele de protecţie şi de supraveghere;


g) stabilește restricţii şi eliberează decizii de restricţie către deţinătorii de animale şi a informărilor către restul populaţiei;

h) închide târgurile de animale din zonele de protecţie şi supraveghere şi monitorizarea mişcările de animale şi a materialului seminal, ovulelor şi embrionilor;

i) în cazul suspiciunii de boală în raioanele limitrofe, stabilește legături cu CNCB şi cu STSA din raionul/municipiul afectat, pentru determinarea demarcării zonelor de protecţie şi a zonelor de supraveghere comune;


CLCB este condus de Președintele Consiliului Raional/Municipal.

În îndeplinirea sarcinilor, el este asistat de către șeful secției sănătate și bunăstare animală din cadrul STSA ale cărui sarcini sunt următoarele:

a) Menţine lista focarelor de boală, tipurile de exploataţii şi efectivele de animale pe specii, care au fost şi a celor care urmează să fie sacrificate/ucise;

b) Monitorizează procedurile de evaluare a animalelor, uciderea, ecarisarea, curăţarea, dezinfecţia şi repopularea exploataţiilor;

c) Verifică și compară datele din rapoartele zilnice către CLCB;

d) Menţine o listă a amplasamentelor infectate, a tipurilor de ferme pe specii, la care s-a efectuat ecarisarea, precum şi a celor care urmează să fie ecarisate;

e) Menţine o listă a amplasamentelor infectate în care au fost efectuate operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care se vor ridica măsurile de restricţie;

f) Emite note de serviciu, când este cazul.


În componența CLCB, intră:

- Unitatea Locală de Decizie (ULD). Este condusă de Președintele Consiliului Raional sau Municipal, care il are ca adjunct pe seful STSA. In componența ULD mai intră: STSA, direcțiile pentru situații excepționale, inspectoratele teritoriale de Poliție, direcțiile agricole, inspectoratele ecologice raionale etc.


- Unitatea Operaționala Locală (UOL).  Este condusă de șeful subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor care are în componență secția supraveghere samitar-veterinară și personal auxiliar din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență.

- Unitatea Locală de Sprijin (ULS) se află în subordinea reprezentanților Cancelariei de Stat care răspund la comanda Președintelui Consiliului Raional sau Municipal. Din ULS, fac parte primăriile localităților din raion sau municipiu.


Diagrama CLCB este prezentată în Anexa nr. 3.

6.2. Sarcinile ULD

a) stabileşte planul de acţiune pentru controlul bolii, în conformitate cu prevederile legale şi  recomandările primite de la UCD şi îl aprobă;

b) identifică mijloacele necesare uciderii și personalul calificat în acest sens;

c) identifică unitățile pentru incinerarea  porcinelor sacrificate și mijloacele de transport către incineratoare sau locurile de îngropare;

d) în cazul în care nu există capacitate de distrugere a cadavrelor, identifică terenurile adecvate pentru incinerarea/îngroparea animalelor ucise, obținând autorizațiile de mediu necesare acestei activități;

e) monitorizează implementarea planului de acţiune;

f) stabileşte responsabilităţi pentru membrii UOL, pe sectoare de activitate;

g) analizează periodic progresele controlului bolii şi eficienţa acţiunilor întreprinse, luând măsurile ce se impun în completarea lor;

h) identifică mijloacele tehnice, utilajul, sursa de carburant etc., necesare intervenției în focar;

i) accesează fondurile de rezervă ale Guvernului necesare intervenției pentru aplicarea măsurilor de control în focar.


6.3. Sarcinile UOL

UOL se constituie la nivelul STSA, prin Ordin al șefului subdiviziunii și trebuie să cuprindă trei compartimente: compartimentul epidemiologie, compartimentul aprovizionare cu materiale și compartimentul operativ, care este constituit din echipele de intervenție în focar. Sarcinile UOL:

a) stabilește măsurile de control al bolii în exploaţiile infectate în caz de focar:

   - instituirea de restricţii asupra exploataţiilor;


   - evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise în vederea compensării;


   - uciderea animalelor;


   - distrugerea cadavrelor rezultate;


   - distrugerea furajelor suspecte de contaminare;


   - curăţarea şi dezinfecţia incintelor, spaţiilor şi a echipamentelor folosite;


   - deratizarea şi dezinsecţia;


   - introducerea porcilor santinelă;

b) menţine lista focarelor de boală;

c) identifică exploataţiile cu suine şi efectuează recensământul speciilor receptive la PPC diagnosticată în exploataţiile populaţiei sau în exploataţiile comerciale aflate în interiorul zonelor de protecţie şi supraveghere, precum şi în exploataţiile de contact;

d) efectuează investigația epidemiologică, înregistrează datele colectate cu ocazia investigaţiilor epidemiologice, a certificatelor de mişcare emise în perioada anterioară confirmării bolii de către medicii veterinari oficiali (inspectorii raionali), a personalului şi a echipamentului folosit etc.;


e) elaborează hărțile GIS ale zonelor de restricție ale focarului;

f) alcătuiește echipele de monitorizare ale stării de sănătate ale suinelor și inspectează efectivele de suine  din zonele de protecţie şi supraveghere cât mai curând posibil după confirmarea bolii;

g) în urma luării deciziei în CNCB sau CLCB privind uciderea animalelor din exploataţii, alcătuiește echipele operative și le transmite ordinul de ucidere;

h) contractează, din personalul existent la nivelul raionului/municipiului echipele necesare de intervenție în teren și monitorizează procedurile de evaluare a animalelor, ucidere, ecarisare, curăţare, dezinfecţie şi repopulare a exploataţiilor;

i) monitorizează datele din rapoartele zilnice transmise către CLCB;

j) dispune reactualizarea zilnică a listei focarelor, a exploataţiilor cu specii receptive şi a efectivelor de animale pe specii, sacrificate/ucise şi a celor care urmează să fie sacrificate/ucise;

k) dispune reactualizarea zilnică a listei focarelor în care au fost efectuate operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care se vor ridica  măsurile de restricţie;

l) aprovizionează cu materiale de intervenție echipele din focar;

m)  emite proceduri, ordine şi instrucţiuni, când este cazul.

Echipe implicate în controlul PPC de la nivelul UOL

Sunt constituite atâtea echipe câte sunt necesare în funcție de mărimea focarului.  Numărul de membri din echipă depinde de mărimea exploataţiei în care sunt aplicate măsurile de control.

a.  Comisia  de evaluare a animalelor

Au sarcina de a evalua pierderile suferite de proprietar în urma uciderii animalelor în scop de diagnostic, la suspiciune, ori a confirmării bolii. 


In componenţa Comisiei de evaluare intră reprezentantul Direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar oficial din cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu participarea proprietarului de animale.

Comisia sus-mentionata analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele ucise.

Procedura de evaluare a animalelor și modul de calculare a despăgubirilor sânt prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de calculare a  despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise  sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli  transmisibile ale animalelor, aprobat prin HG Nr. 645  din  19.07.2010 și în cap.12 al Manualului operațional pentru intervenția în focarele de PPA. Lista bolilor transmisibile ale animalelor pentru care se acordă despăgubiri sunt specificate în anexa nr. 1 al Regulamentului sus-menționat.

b. Echipa de efectuare a catagrafiei animlelor

Efectuează un recensământ al tuturor categoriilor de animale din speciile receptive la PPC, înregistrarea numărului de animale care sunt deja moarte, infectate sau care ar putea fi infectate. Informațiile din recensământ trebuie să fie actualizate și furnizate, la cerere și să poată fi verificate la fiecare vizită.

c.  Echipele de ucidere

În cazul în care uciderea nu se execută cu personal aparţinând unor firme specializate, la nivelul UOL se organizează echipe de ucidere alcătuite din personalul identificat de fiecare subdiviziune teritorială ale ANSA, în cadrul Planului de contingenţă adaptat la nivel raional/municipal. 


Personalul care ucide animalele, precum și cel care direcționează și contenționează animalele trebuie să fie instruit conform prevederilor HG nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii și să dețină competențe în acest sens.

Componenţa unei echipe de ucidere este următoarea:

· 1 veterinar care planifică și conduce activitățile de ucidere;

· 1 asistent pentru întocmirea evidenţelor animalelor ucise;

· 2-3 persoane pregătite pentru asomarea şi uciderea animalelor şi care deţin certificat de competenţă în acest scop;

· 2-4 persoane cu competenţe în dirijarea, manipularea şi imobilizarea animalelor;

· 4-6 persoane pentru degajarea adăpostului şi încărcarea animalelor în mijloacele de transport la fabrica de neutralizare sau la locul de ingropare;


d. Echipa de dezinfecţie, dezinsecție şi deratizare

În cazul în care dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea nu se execută cu personal, aparţinând unor firme specializate, la nivelul UOL se organizează echipe DDD alcătuite din personalul identificat de fiecare STSA, în cadrul Planului de contingenţă adaptat la nivel raional/municipal.

Componenţa unei echipe DDD este următoarea:


· 1-3 persoane specializate în activităţile de DDD;

· 2-3 persoane care să supravegheze funcţionalitatea dezinfectoarelor rutiere şi să asigure schimbul soluţiilor dezinfectante. Acest personal poate face parte din rândul altor structuri administrative (carabinieri, pompieri, armată etc);


e.  Echipa de monitorizare a implementării   măsurilor de control


Din această echipă fac parte inspectorii veterinari raional/municipali de la nivelul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

f.  Echipa pentru construcţia dezinfectatoarelor rutiere

Din această echipă fac parte 4-6 persoane din administraţia locală parte a CLCB, cu atribuţii în situaţiile de urgenţă (carabinieri, pompieri, armată etc.).

g. Echipa pentru investigația epidemiologică și pentru examinarea clinică a efectivelor din zonele de restricţie

Din echipa de examinare clinică a animalelor din zonele de restricţie fac parte: 

· 1-2  veterinari;

· 1 asistent veterinar pentru înregistrarea datelor.

6.4. Unitatea Locală de Sprijin

ULS are în componenţă reprezentanţi ai primăriilor comunităţilor afectate şi reprezentanţi ai celorlalte structuri implicate în controlul bolii la nivel local.


Atribuțiile ULS este să asigure cu personal auxiliar, materiale, mijloace şi logistica necesare CLCB pentru a-şi îndeplini sarcinile.

CAPITOLUL VII

COOPERAREA ÎNTRE CNCB, CLCB ȘI ALTE AUTORITĂŢI

Gestionarea, controlul şi eradicarea focarelor de boală solicită răspunsul coordonat al ANSA, împreună cu  alte autorităţi şi organisme  ale statului, parte componentă a CNCB ori CLCB.


În funcţie de mărimea şi extinderea focarului, următorii parteneri operaţionali vor fi implicaţi în cooperarea cu ANSA în activităţile de combatere ca răspuns la confirmarea unui focar.


Autorităţile şi instituţiile publice implicate în supravegherea, prevenirea şi controlul pestei porcine africane sunt Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării, Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, Mass-media.

Ministere şi organizaţii guvernamentale cu rol cheie


7.1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

În condiţiile art. 7 din Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”, ANSA are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:


· să informeaze crescătorii de porcine privind evoluţia pestei porcine clasice în lume, precum şi măsurile ce trebuie aplicate pentru prevenirea apariţiei bolii pe teritoriul RM;


· să elaboreze şi să promoveze Programul de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine clasice în RM;


· să elaboreze și actualizeze procedurile specifice privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei porcine clasice la porci domestici și mistreți;


· să monitorizeze, evalueze şi gestioneze datele privind evoluţia pestei porcine clasice;


· să aloce şi să elibereze fondurile necesare achiziţiei echipamentelor şi materialelor necesare testării în laborator a probelor recoltate pentru diagnosticul de laborator şi să asigure respectarea termenelor de diagnostic, pentru identificarea precoce a virusului pestei porcine clasice;


· să reactualizeze periodic analiza de risc, în funcţie de evoluţia epizootică a pestei porcine clasice în lume şi în ţările vecine;


· să reactualizeze, atunci când este cazul, Planul de contingenţă pentru pesta porcină clasică, aprobat prin prezentul Ordin; 


· să iniţieze măsurile de control la confirmarea oficială a pestei porcine clasice;


· să solicite, în situaţia creşterii gradului de risc sau a confirmării oficiale a PPC, întrunirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituită potrivit prevederilor Hotărîriii Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001, în vederea convocării CNCB;

· să coordoneze implicarea autorităților publice, în scopul fortificării acțiunilor de prevenire a răspîndirii virusului PPC pe teritoriul RM;

· să asigure sau să efectueze demersuri pentru identificarea resurselor umane, a resurselor financiare şi a materialelor pentru implementarea măsurilor de control al bolii;


· să monitorizeze măsurile de control aplicate în focar;


· să asigure aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru uciderea animalelor;


· să monitorizeze aplicarea măsurilor de ecarisare în focar;


· să asigure notificarea PPC organismelor internaţionale de profil şi să raporteze stadiului de aplicare a măsurilor de combatere a bolii;


·  să solicite, în funcţie de modificarea situaţiei epidemiologice veterinare, întrunirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova ori de câte ori este necesar, pentru dispunerea de măsuri privind mobilizarea forţelor de intervenţie necesare aplicării măsurilor de control al bolii prevăzute de legislaţia în vigoare;


· să informeze călătorii, la punctele de trecere a frontierei de stat, cu privire la unele restricţii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evoluţiei bolii.


7.2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului si Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului 


MADRM este structura administrativă publică pentru protecţia şi îmbunătăţirea mediului în Republica Moldova. La nivel raional/municipal, politica MADRM este implementată prin Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului. 

Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului au rolul cheie de a autoriza activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi de a asigura conformarea cu prevederile legale.


În timpul focarelor de boală, Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului vor conlucra cu autorităţile locale veterinare, acordând sprijin pentru minimalizarea impactului pe care îl au activităţile de eradicare a unui focar asupra mediului şi vor identifica soluţii pentru ecarisarea alternativă, acolo unde metodele de ecarisare convenţionale nu pot fi aplicate.


MADRM și Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului au următoarele sarcini:


a) să participe la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile de aplicare în focarul de boală;


b) să acorde consultanţă CNCB şi CLCB, în special în ceea ce priveşte opţiunile de distrugere a cadavrelor în zona de interes, prin îngropare, sau prin ardere, apoi îngropare;


c) să identifice şi să aprobe terenuri de pe raza raionului/municipiului care pot servi neutralizării alternative;


d) să stabilească terenurile şi a suprafeţelor unde pot fi desfăşurate acţiuni de denaturare a dejecţiilor şi gunoiului şi/sau oricaror alte materiale contaminate;


e) să execute analiza de risc, acolo unde este cazul, privind impactul activităţilor de recuperare a terenurilor folosite pentru îngroparea cadavrelor şi deversarea apelor reziduale rezultate în urma combaterii focarului;


f) să consileze în probleme privind prevenirea poluării în urma operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie;


g) să monitorizeze impactul pe care îl au activităţile de control al focarelor de boală asupra mediului;


h) să sancţioneze încălcarea prevederilor legale privind protecţia mediului, prevenirea riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului în timpul activităţii de control al focarelor de boli majore;


i) să controleze activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, şi să aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului;


j) să controleze modul de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii în activitatea de control al focarelor de boli majore;

k) să urmărească respectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu în activitatea de control al focarelor de boli majore;

l) să elaboreze şi să prezente Guvernului, în termene proxime, propuneri de perfecţionare a cadrului normativ necesar eficientizării combaterii şi eradicării focarelor de pestă porcină clasică;


m)  să aplice şi să gestioneze vînarea mistreţilor şi răpitorilor cu păr (vulpi, şacali);


n) să participe la amenajarea spaţiilor necesare şi în număr suficient, destinate prelucrării primare a vînatului, dotate corespunzător, astfel încît să asigure cerinţele minime de igienă şi biosecuritate;


o) să identifice toate exploatațiile unde sînt crescuți mistreți în captivitate și stabilirea legalității  funcționării acestora;


p) să inspecteze domeniile din gestiune în scopul depistării cadavrelor de mistreți;


q) să testeze, în comun cu ANSA, mistreții vînați sau găsiți morți în scopul depistării prezenței virusului pestei porcine clasice.


În timpul evoluţiei focarelor de boală, Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului vor furniza, acolo unde este cazul, persoane de legătură cu nivelele de legătură strategic (ANSA), tactic (CNCB) şi operaţional (CLCB).

7.2.1. Angenția „Moldsilva”

· pune la dispoziţia ANSA catagrafia mistreților, cota de recoltă stabilită, precum şi situaţia mistreților vânați sau identificați morți din fondurile cinegetice;


· notifică ANSA, în regim de urgenţă, cu privire la creşterea mortalităţii şi morbidităţii la mistreți, precum şi cu privire la modificările intervenite în comportamentul acestora.


7.3. Ministerul Afacerilor Interne (MAI)


Să participe, împreună cu Serviciul Vamal, în controale la toate punctele de trecere a frontierei de Stat, în vederea identificării în bagajele călătorilor a produselor de origine animală, a căror introducere în Republica Moldova este interzisă, iar în cazul depistării acestora se vor confisca şi se vor denature.


Să organizeze, în comun cu ANSA, operaţiuni destinate depistării transportării ilicite de animale şi produselor acestora.

Să reglementeze traficul transportului, însoţirea acestuia la transportarea cadavrelor spre locul de neutralizare, precum şi aplicarea restricţiilor privind circulaţia produselor provenite de la suine în zonele de restricţie stabilite. 


Să combată, împreună cu APL şi ANSA, comerţul stradal neautorizat şi organizarea de tîrguri de animale neautorizate.


Să participe la operaţiunile de nimicire a mistreţilor şi răpitorilor cu păr (vulpi, şacali) din raioanele ţării afectate de PPC, aplicînd metode speciale.


Să acorde autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, suportul şi logistica necesară aplicării măsurilor de combatere şi eradicare a focarelor de PPC.


Ministrul Afacerilor Interne este parte a CNCB. Structurile lui teritoriale asigură paza obiectivelor și sprijină autoritățile în aplicarea măsurilor de control al PPC. 

Din Ministerul Afacerilor Interne fac parte: 

7.3.1. Inspectoratul General de Poliție şi Departamentul Trupelor de Carabinieri

Rolul forţelor de poliţie și carabinierii în combaterea focarelor de boală este de a menţine  ordinea publică şi de a proteja  personalul veterinar în timpul aplicării măsurilor de control, acolo unde proprietarul se opune intervenţiei. Implicarea este dependentă de severitatea şi de natura cerinţelor.

Sarcinile forţelor de poliţie şi ale carabinierilor sunt:


· să participe la întrunirile CNCB/ CLCB, prin reprezentanţii lor şi la formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile de aplicare în focarul de boală;


· să conlucreze strâns cu autorităţile locale pentru a controla mişcările de animale şi pentru respectarea restricţiilor în zonele de control a bolii, stabilite de CLCB;

· să furnizeze consultanţă autorităţilor veterinare în gestionarea şi coordonarea incidentelor majore;

· să supravegheze, în colaborare cu autorităţile locale, respectarea restricţiilor asupra mişcărilor de animale în zonele de protecţie şi de supraveghere;

· să furnizeze sprijin în urgenţe, în mod special la obţinerea permisului de acces în exploataţii (ferme/curţi);

· să participe la instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricţiile o cer;

· să gestioneze perturbările liniştii publice ce pot apărea la locurile de neutralizare a cadavrelor şi de impunere a restricţiilor de mişcare a animalelor;

· să ajute la oprirea şi verificarea în trafic a legalităţii şi respectarea prevederilor HG nr. 793 din 22.10.2012 pentru aprobarea „Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului”, care transpune parţial Regulamentul (CE) 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004;

· să participe la supravegherea operaţiunilor de neutralizare prin incinerare la faţa locului, ca metodă alternativă şi ia măsuri pentru a preîntâmpina eventualele incendii.


7.3.2. Poliţia de Frontieră

Rolul Poliţiei de Frontieră în evoluţia focarelor de boli majore este:


· să participe la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile efectuate în focarul de boală;


· să controleze, la punctele de trecere ale frontierei de stat, legalitatea şi circulaţia transporturilor de animale susceptibile, precum şi mărfurile alimentare interzise din bagajele călătorilor;


· să comunice autoritățile veterinare locale sau centrale informaţii referitoare la descoperirea cadavrelor de mistreți ori a unei populaţii de mistreți cu un comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei RM;

· să comunice autoritatile veterinare locale sau centrale informaţii referitoare la mişcările mistreților peste frontieră, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei RM.

7.3.3. Serviciul Protecție Civilă și Situații Exceptionale (SPC și SE) și Directiile raionale/municipale pentru Situații Exceptionale 

Sarcinile SPC și SE și a structurilor subordonate în controlul bolilor majore sunt:

· participă la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile adoptate în focarul de boală;


· coordonează acțiunile angajaţilor proprii (DSE, pompieri etc) implicate în managementul situațiilor de urgență;

· asigură logistica intervenției structurilor proprii și pune la dispoziția altor structuri tehnică, materiale și echipamente, dacă le deţine;

· contribuie la construirea şi supravegherea filtrelor de dezinfecţie rutiere;

· participă la supravegherea operaţiunilor de neutralizare prin incinerare la faţa locului şi ia măsuri pentru a preîntâmpina eventualele incendii;

· asigură alte operaţiuni din categoria „situaţiilor de urgenţă” identificate în cadrul CLCB, ca necesare în controlul bolii.

7.4. Ministerul Apărării

· să participe, prin reprezentanţi, la şedinţele CNCB, respectiv ale CLCB;


· să asigure sprijinul acţiunilor desfăşurate pentru controlul PPC, cu resurse umane şi materiale, respectând prioritatea misiunilor de bază ale structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

7.5. Ministerul Economiei și Infrastructurii

· să asigure, în comun cu APL şi ANSA, instituirea punctelor de dezinfecţie și filtrelor sanitare pe drumurile publice aflate în administraţia acestora;


· să asigure, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, semnalizarea corespunzătoare a punctelor de dezinfecţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere;


· să asigure, la solicitarea ANSA, în comun cu MAI, redirecţionarea unităţilor de transport pe alte trasee, în scopul evitării traversării localităţilor infectate cu virusul PPC şi ulterioara diseminare a acestuia.


7.6. Ministerul Finanţelor

· să asigure suplinirea bugetului ANSA, cu surse financiare egale cu sumele cheltuite pentru eradicarea şi combaterea focarelor de boală înregistrate;


· să asigure suplinirea bugetului ANSA cu surse financiare destinate despăgubirilor ce urmează a fi achitate proprietarilor de porcine care au fost ucise în scopul eradicării focarelor de pestă porcină clasică; 


· să acorde APL mijloacele financiare necesare aplicării măsurilor de combatere şi eradicare a focarelor de boală.


7.6.1. Serviciul Vamal

· să asigure informarea călătorilor la punvtele de trecere a frontierei de stat, cu privire la restricțiile sanitar – veterinaare dispuse ca urmare a evoluției bolii;


· să efectueze, prin intermediul autorităților administrative subordonate și în colaborare cu instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, controale oficiale la punctele de trecere a frontierei de stat, în care nu sunt organizate posturi de control sanitar – veterinar și fitosanitar, în vederea identificării în bagajele personale ale călătorilor a produselor de origine animală a căror întroducere în Republica Moldova este interzisă.


7.7. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

· să organizeze prin intermediul direcţiilor de învăţămînt, la orele de dezvoltare personală discuţii cu elevii despre pericolul PPC.


7.8. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene


· să asigure informarea țărilor partenere despre restricțiile de import pentru prevenirea introducerii PPC pe teritoriul RM impuse de ANSA;


· să identifice posibilitatea atragerii fondurilor și proiectelor externe necesare profilaxiei și combaterii PPC.

7.9. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea

Sunt parteneri operaţionali în răspunsul la focarele de boală, ca unităţi locale de sprijin. APL joacă un rol cheie în întărirea şi implementarea strategiilor de control al bolii şi sunt implicate în accesul rapid la resursele locale (echipamente), de asemenea, joacă un  rol semnificativ în furnizarea de sprijin pentru educarea populaţiei la nivel local.


În timpul unui focar, primăriile locale vor asista UOL cu personal, vehicule, logistică şi spaţii, la solicitarea CLCB. Nivelul asistenţei va depinde de circumstanţele locale şi de presiunile care pot apărea.


Sarcina APL este să:


· colaboreze cu reprezentanţi ai poliției locale la instalarea semnelelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată. Aceste afișe se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere;


· participe la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii acestora;


· acorde sprijin, în cazul neutralizării alternative a teritoriului, prin identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru incinerare/îngropare;

· pună la dispoziţie utilajele şi să sprijine cu personal activităţile referitoare la încărcare, săpare, astupare etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă;

· colaboreze cu reprezentanţi ai poliției locale în sprijinirea activităţilor de pază a obiectivelor, dacă este cazul.

7.10.  Mass-media 


7.10.1. Presa scrisă


· să publice articole despre recunoaşterea pestei porcine clasice, răspândirea, sursele de infectare, căile de transmitere, măsurile de profilaxie a bolii.


7.10.2. Compania Teleradio-Moldova şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului

· să monteze şi difuzeze spoturi video şi audio în scopul informării populaţiei despre riscul pestei porcine clasice.

CAPITOLUL VIII

GRUPUL NATIONAL DE EXPERTI (GNE) PENTRU PPC

8.1. Sarcini ale GNE

GNE reprezintă un organism cu rol consultativ, alcătuit din experţi în domeniul legislaţiei naționale și europene privind combaterea bolilor majore.


Experţii din GNE pot fi recrutaţi din rîndurile experţilor privaţi în combaterea bolilor, ori, dacă acest lucru nu este posibil, din rândul experţilor din administraţia veterinară centrală şi de la nivelul raioanelor/municipiilor care au o bogată experienţă în controlul bolilor.


GNE se constituie prin Ordin al Directorului general al ANSA și se întrunește ori de cîte ori este necesar în timpul evoluţiei unui focar sau caz, ori în perioada de linişte epidemiologică.


Atribuţiile Grupului Naţional de Experţi:


· Să asigure expertiză în domeniile solicitate şi să sprijine ANSA în activităţile de pregătire pentru abordarea situaţiilor de urgenţă;

· Să-i consilieze pe Şeful STSA şi APL în ceea ce priveşte conduita de intervenţie şi metodele de abordare a focarului de boală, în funcţie de extinderea acestuia şi de realitatea din teren;

· Să-i consilieze pe Şeful STSA şi  APL cu privire la stabilirea zonelor de restricţie (protecție și supraveghere) şi a amplasării punctelor de dezinfecţie pe drumurile de acces către exploataţii;

· Să-i consilieze pe Şeful STSA şi  APL cu privire la metodele cele mai potrivite referitoare la  ucidere şi la eliminarea – neutralizarea cadavrelor;

· Să analizeze datele obţinute din investigatiile epidemiologice şi să ajute la stabilirea sursei de infecţie a bolii.

8.2. Componenţa Grupului Național de Experţi pentru PPC 

· Directorul general adjunct  pe compartimentul sanitar-veterinar, ANSA;

· Șeful Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, ANSA;

· Inspector principal din cadrul Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, ANSA;

· Inspector principal din cadrul Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, ANSA;

· Directorul adjunct al IP CRDV;

· Șeful secției virusologie, IP CRDV;


· Șeful secției recepție probe și morfopatologie, IP CRDV;


· Șeful Catedrei clinică II din cadrul facultății Medicină Veterinară, Universitatea Agrară de Stat;

· Șeful secției supraveghere sanitar – veterinară din cadrul STSA, unde a fost confirmată boala. 


CAPITOLUL IX

RESURSE 


9.1. Resurse de personal  

În controlul focarelor de boală, este necesară dislocarea rapidă de personal şi de echipamente spre CLCB din raionul/municipiul unde evolueaza focarul.

La nivelul UOL a CLCB trebuie să se menţină o listă a personalului veterinar şi administrativ care poate fi contactat la momentul suspiciunii sau confirmării unui focar de boală. 


Lista trebuie să includă tot personalul calificat şi experimentat în controlul bolilor,  din cadrul raionului/municipiului, cu datele de contact ale fiecăruia.


Subdiviziunile teritoriale ANSA au obligaţia să înfiinţeze o linie telefonică de sprijin disponibilă pentru public, pentru anunţarea suspiciunilor de boală.


Numărul de persoane care operează în fiecare CLCB, atunci cînd PPC este confirmată, va fi dictat de numărul de focare şi de mărimea zonelor de restricție. 


Personalul CLCB va include:


· personal administrativ de la nivelul raionului și STSA;

· inspectori veterinari oficiali instruiţi în managementul  situaţiilor de urgenţă din domeniul sanitar veterinar, în cazul apariţiei PPC;


· medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, instruiţi în diagnosticul bolilor pe specii, cu competenţe în ucidere,  măsuri de biosecuritate şi alte proceduri ce se aplică în zonele de control, operaţiunile de control a mişcării animalelor în teritoriu şi alte restricţii;

· personal tehnic auxiliar la nivelul CLCB, având competenţe în diverse operaţiuni (exemplu: evaluarea animalelor, ucidere, proceduri DDD care se execută în curţile infectate, şi operaţiuni privitoare la controlul mişcărilor);

În cazul în care se consideră că personalul de la nivelul STSA nu este în număr suficient pentru activităţile de combatere (inspectorii veterinari oficiali şi medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi personal tehnic ajutător), ANSA va detaşa, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, personal suplimentar de specialitate care lucrează în STSA din alte raioane/municipii, ori în alte structuri (medici şi personal tehnic din abatoare), care să efectueze activităţile de combatere necesare, în funcţie de amploarea evenimentului epidemiologic.


Lista persoanelor de contact responsabile de instituirea Centrului local de combatere a bolii este stipulată în anexa nr. 4 a prezentului plan de contingență.

9.2. Resurse de echipament şi materiale

Haine de protecție, echipament pentru contenția porcilor, truse de necropsie pentru examinarea post-mortem și pentru colectarea probelor pentru diagnostic, echipament pentru uciderea efectivelor, echipamente pentru colectarea probelor de sânge, pentru curățare și dezinfecție, etc. sunt specificate în Manualul operațional pentru intervenția în focarele de PPC, cap. 17 „Lista materialelor și a echipamentelor necesare în gestionarea focarului”.

La nivel local, CLCB trebuie să aibă acces imediat şi să poată procura rapid echipamentele de protecţie şi facilităţile  materiale care să asigure implementarea întregului set de măsuri pentru controlul bolilor.


O parte din aceste echipamente şi materiale va fi stocată pentru cazuri de necesitate la nivelul STSA, iar restul trebuie să poată fi achiziţionat rapid, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile din surse publice sau private. 


CAPITOLUL X

 PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND DEPOPULAREA EXPLOATAŢIILOR

   În conformitate cu prevederile HG nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii (care transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1099/2009, privind protecția animalelor în momentul uciderii), este prevăzut ca, înainte de depopularea exploataţiilor, fiecare autoritate competentă responsabilă de o operație de depopulare să stabilească un plan de acțiune – intervenţie, atât pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în sus-numita Normă sanitar – veterinară, cât şi pentru a stabili ordinea activităţilor pentru asigurarea deplinei eficienţe în depopularea efectivelor. Acest plan de acţiune asigură coordonarea întregii activităţi de o manieră previzibilă şi eficientă.


Necesitatea planului de acţiune este stipulată, de asemenea, şi de prevederile Codului de Sănătate al Animalelor Terestre al OIE, Capitolul 7.6, art. 7.6.4. (Consideraţii în planificarea uciderii umane a animalelor).


Planul de depopulare este, la rândul lui, parte a unui plan mai larg de acţiune privind intervenţia în focar, ce este elaborat la nivelul UOL a CLCB şi supus discuţiei şi aprobării în plenul CLCB.


În elaborarea planului pentru depopularea exploataţiilor, este esenţial ca metoda de ucidere aleasă să fie sigură, uşor de aplicat şi să ofere garanţia că toate animalele sunt ucise rapid şi fără durere.


Scopul planului de depopulare este:


a) să asigure că activităţile de depopulare sunt efectuate corespunzător;

b) să asigure depopularea fermei în mod rapid şi eficient;

c) să respecte cerinţele de siguranţa pentru protecţia oamenilor care participă la depopulare;

d) să respecte cerinţele de ucidere a animalelor în condiţii de siguranţă şi bunăstare;

e) să confere siguranţa că ferma este gata pentru repopulare la încheierea aplicării măsurilor de control.


Planul de depopulare trebuie să cuprindă:


a) obiectivele şi scopul activităţilor de depopulare;


b) numărul adăposturilor, specia şi numărul de animale care trebuie ucise;


c) metodele de asomare şi ucidere, condiţiile de utilizare, parametrii cheie (cantitate substanţă, timp expunere etc);


d) echipamentul, personalul şi materialele necesare;


e) ordinea depopulării, ţinând cont de vârsta şi starea fiziologică a animalelor;


f) numărul şi componenţa echipelor de ucidere;


g) şeful operaţiunii de depopulare;


h) seful întregii operațiuni de aplicare a măsurilor de control în focar;


i) planificarea timpului necesar depopulării;


j) locurile de ucidere a animalelor;


k) planificarea timpului necesar derulării fiecărei activităţi;


l) planificarea dezinfecţiei în adăposturi;


m)  aspecte speciale referitoare la respectarea biosecurităţii şi a unor aspecte de mediu (dacă este cazul);


n) previzibilitatea limitărilor/problemelor care ar putea apărea în timpul activităţilor de depopulare.

Planul de acţiune va fi aprobat în plenul CLCB şi va fi comunicat:


a) tuturor partenerilor operaţionali care contribuie la combaterea focarului, pentru a fi strict respectat;

b) proprietarului exploataţiei/agentului comercial unde s-au instituit restricţiile;

c) ANSA spre informare şi pentru monitorizarea activităţilor de combatere.

CAPITOLUL XI

LABORATOARE DE DIAGNOSTIC AL PPC 


Examenele de laborator pentru diagnosticul pestei porcine clasice se vor efectua de către IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV) al Republicii Moldova, situat în Chișinău, str. Murelor 3. 


I.P. CRDV asigură colaborarea cu Laboratorul Internațional de Referință pentru Pesta Porcină Clasică: Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bü17, D-30559 Hannover, Germany.


In cazul în care capacitatea de diagnostic a I.P. CRDV, Directorul general al ANSA va asigura afluirea probelor la un alt laborator internaţional de diagnostic acreditat pentru pesta porcină clasică, în scopul diagnosticului bolii.


CAPITOLUL XII

 PROCEDURI DE INSTRUIRE PENTRU SERVICIILE VETERINARE 

Vor fi realizate de către specialişti în domeniul controlului bolilor de la nivel central sau local şi se va adresa personalului din administraţia de profil, celui sanitar veterinar şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a planului de contingenţă pentru pesta porcină clasică. Acest personal trebuie instruit periodic cu privire la procedurile specifice ce urmează a fi aplicate.

Instruirea trebuie să cuprindă două nivele:


a) instruirea grupurilor de experţi;

b) instruirea întregului personal implicat în combaterea PPC; 

Cursurile de instruire se efectuează după un program elaborat care include:


a) prezentarea bolii (aspecte clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică;

b) aspecte privind intervenţia în focarele de boală, stabilirea zonelor de restricţie, ancheta epidemiologică, uciderea ecarisarea, procesarea deşeurilor, activităţii de screenig, proceduri de trasabilitate, dezinfecţie, comunicare;

c) modul de notificare a bolii;

d) realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a populaţiei etc.

Exercițiile de simulare și instruirile pot fi organizate la nivel:

a) local, pentru instruirea personalului de pe teritoriul unui raion/municipiu;

b) regional, pentru instruirea personalului mai multor raioane din aceeasi regiune;

c) național, pentru instruirea personalului din întreaga țară. 

Organizarea exercițiilor naționale și regionale revine în sarcina ANSA, iar a celor locale revine STSA. 

Planul de contingență și manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate, în funcție de deficiențele de aplicare descoperite în timpul instruirilor și de modificările în structura Lanțului de Comandă, ori de câte ori este necesar.


La nivel local, Planul de contingență și manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura Lanțului de Comandă și a personalului implicat.

CAPITOLUL XIII 

PROGRAME DE INSTRUIRE A PERSONALULUI

ANSA are obligaţia întocmirii programelor de instruire şi a exerciţiilor de simulare la sfârşitul anului în curs, pentru anul ce urmează şi să organizeze şi monitorizeze desfăşurarea acestor activităţi.


Personalul veterinar implicat în combaterea bolilor din STSA şi din APL cu rol în controlul bolilor trebuie instruit periodic, prin sesiuni de instruire şi prin exerciţii de simulare în timp real şi în sală.


Conform prevederilor europene  în vigoare referitoare la combaterea bolilor, pentru pregătirea reacţiei la urgenţele determinate de evoluţia bolilor majore, trebuie organizate de către autoritatea competentă centrală:


a) instruiri/seminarii privind epidemiologia (semnele clinice, investigatia epidemiologică) şi metodele de control al bolilor;

b) exerciţii de simulare în sală, exersare de anumite proceduri sau alerte, organizate de una/două ori pe an;

c) activităţi de formare în tehnicile de comunicare, cu scopul de a organiza campanii de sensibilizare privind apariţia epizootiilor curente, adresate autorităţilor, exploataţiilor şi medicilor veterinari;

d) exerciţii de simulare în timp real, în teren, pentru testarea aplicabilităţii planurilor de contingenţă elaborate de către autoritatea competentă centrală.


Autorităţile competente raionale/municipale vor informa ANSA despre toate instruirile organizate în domeniu, pe plan local. Evidenţele instruirilor trebuie păstrate de către autoritatea competentă centrală şi vor fi prezentate misiunilor de audit în acest domeniu.


Personalul veterinar din LNR trebuie să urmeze, de asemenea, cursuri de instruire periodice sau să participe la teste inter-laboratoare cel puţin o dată pe an.


Personalul veterinar din laborator trebuie să fie instruit cu privire la noile echipamente pentru laboratoare şi la testele de diagnostic pentru PPC. Organizatorii instruirii, trebuie să întocmească dosarele după care au fost organizate instruirile, cu semnătura de prezenţă a personalelor instruite.

CAPITOLUL XIV 


PROGRAME DE INFORMARE ŞI  DE CONŞTIENTIZARE A POPULAŢIEI ŞI A FACTORILOR DE DECIZIE

Atât în timp de linişte epidemiologică, cât şi în perioadele de evoluţie a bolii, autoritatea competentă centrală şi structurile deconcentrate din teritoriu trebuie să  informeze şi conştientizeze fermierii, factorii de decizie şi publicul prin:


a) comunicate de presă privind situaţia bolilor majore care evoluează în Europa în țările vecine şi în lume, în scopul conştientizării şi al pregătirii acestora pentru situaţiile de urgenţă generate de evoluţia bolior majore la animale;

b) afişarea în locuri publice de material informativ referitor la bolile cele mai probabile de a evolua în teritoriu;

c) tipărirea de broşuri informative şi răspândirea lor printre fermieri, cu ajutorul medicilor veterinari oficiali, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi a primăriilor locale;

d) anunţuri în media şi pe internet;

e) şedinţe informative publice pentru publicitate intensivă la acutizarea bolii.


Modelele de afişe, dispoziţii şi anunţuri care vor circula vor fi cele recomandate sau parte a Manualelor Operaţionale pentru fiecare boală ori grup de boli asemănătoare.

ANSA trebuie să prevadă în bugetul anual fonduri pentru tipărirea de materiale informative.


Atunci când există un risc mărit privind evoluţia bolilor în ţările terţe din jurul RM, Guvernul va iniţia o campanie de informare a populaţiei asupra acestui aspect, precum şi a riscului pentru Moldova, prin intermediul mass-media – TV şi articole în presa scrisă, la solicitarea scrisă a ANSA.


În timpul evoluţiei unor focare de boli majore, ANSA are obligaţia înfiinţării unei linii  telefonice de urgenţă la nivel central și raional/municipal la care se pot solicita/oferi informaţii cu privire la boali si evoluţia acestora.


Crescătorii vor fi anunţaţi prin media că vor primi despăgubiri pentru animalele bolnave găsite în exploataţii, pentru a stimula anunţarea cazurilor de boală.


ANSA are obligaţia menţinerii pe pagina de web a Planului Naţional de Contingenţă pentru PPC bolile specificate în forma personalizată (lanţul de comandă şi rezervele de personal, materiale şi echipamente) şi va avea obligaţia transmiterii lui spre informare tuturor structurilor administrative deconcentrate ale CLCB raional/municipal. 

CAPITOLUL XV

ELIMINAREA CADAVRELOR

Uciderea animalelor şi eliminarea carcaselor în cazul izbucnirii unui focar al unei boli majore se va face cât mai rapid posibil, pentru a impiedica răspândirea bolii în exploataţiile de contact.


Eliminarea  carcaselor se poate face prin două metode:


a) Convenţional (prin neutralizarea în unităţi specializate);

b) Alternativ, acolo unde este depăşită capacitatea de neutralizare a cadavrelor sau unde condiţiile epidemiologice o impun, pot fi folosite metode alternative de eliminare a cadavrelor, ca incinerarea și îngroparea.

Dacă se hotărăşte folosirea unor metode alternative de eliminare, trebuie mai întâi să fie consultată Autoritatea Locală pentru Protecţia Mediului, cu privire la locurile potrivite ce vor fi folosite şi să se obţină aprobarea acesteia şi a primăriei locale.


Toate CLCB au sarcina de a identifica, în perioada de linişte epidemiologică, terenurile de pe raza raionului/municipiului care corespund cerinţelor pentru eliminarea alternativă a cadavrelor şi să comunice lista lor către ANSA.


Atunci când folosește metode alternative de neutralizare, ANSA trebuie să informeze Organizației  Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE)  despre:

a) Recurgerea la posibilităţile prevăzute mai sus cu privire la materiile de risc;

b) Zonele clasificate ca fiind “zone îndepărtate”, în scopul aplicării prevederilor respectivului articol şi motivele acestei clasificări.


Descrierea metodelor de ucidere şi de distrugere a carcaselor este cuprinsă în procedurile din Manualul Operaţional pentru PPC.


Detalii privitoare la amplasarea şi marcarea acestor locuri pot fi consultate în Manualul Operaţional pentru PPC.

CAPITOLUL XVI

VACCINAREA CONTRA PESTEI PORCINE CLASICE

În Republica Moldova nu se practică vaccinarea preventivă contra PPC.

În cazul în care pesta porcină clasică a fost confirmată şi există pericolul extinderii bolii în zona de protecţie sau chiar în zona de supraveghere, Agenţia Națională pentru Siguranţa Alimentelor poate introduce în aceste zone vaccinarea de necesitate (urgentă) contra pestei porcine clasice.


Dacă pesta porcină clasică a fost confirmată la mistreţi, iar datele epizootologice disponibile demonstrează că aceasta poate să se răspîndească, se purcede la vaccinarea mistreţilor, conform procedurilor şi prevederilor stabilite la pct. 56 al Normei sanitare veterinare pentru controlul PPC.


Dacă zona de vaccinare se află în apropierea teritoriului unui stat vecin în care, de asemenea, se aplică măsuri pentru eradicarea pestei porcine clasice la porcii sălbatici, trebuie asigurată concordanţa între planul de vaccinare şi măsurile aplicate în acest stat.


A N E X E:

    Anexa nr. 1

    la Planul de contingenţă al


    Republicii Moldova pentru 

    pesta porcină clasică

Diagrama Lanțului de Comandă








CNCB




















CLCB












Notă:



UOC – Unitatea Operațională Centrală



DDD – Dezinfecție, dezinsecție, deratizare

    Anexa nr. 2

    la Planul de contingenţă al


    Republicii Moldova pentru 

    pesta porcină africană

Diagrama Centrului Național de Combatere a Bolii










C


N

C



B


















Notă:



CNCB – Centrul Național de Combatere a Bolii 



GNE – Grupul Național de Experți 

    Anexa nr. 3

    la Planul de contingenţă al


    Republicii Moldova pentru 

    pesta porcină africană

Diagrama Centrului Local de Combatere a Bolii








CLCB




















    Anexa nr. 4

    la Planul de contingenţă al


    Republicii Moldova pentru 

    pesta porcină clasică

Lista Unităților Operaționale Locale (UOP) din cadrul 


Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB)


		Nr.

		Denumirea raionului/


municipiului

		Șeful Subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor

		Telefon de serviciu



		1.

		Anenii Noi

		Andronic Petru

		0265-22957



		2.

		Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni)

		Roşca Alexandru

		0247-22300



		3.

		Cahul (cu raza de acoperire și a r. Vulcănești)

		Maximenco Sergiu

		0299-41833



		4.

		Cantemir (cu raza de acoperire și a r. Leova)

		Secrieru Sergiu

		0273-23313



		5.

		Călărași (cu raza de acoperire și a r. Telenești)

		Orbu Tudor

		0244-75432



		6.

		Căușeni (cu raza de acoperire și a r. Ștefan Vodă)

		Agapii  Vitalii

		0243-23087



		7.

		Cimișlia (cu raza de acoperire și a r. Basarabeasca)

		Jubea Valentina 

		0297-22576



		8.

		Criuleni (cu raza de acoperire și a r. Dubăsari)

		Dolganiuc Vitalie 

		0248-55280



		9.

		Drochia

		Șatropa Sveatoslav 

		0252-22474



		10.

		Florești (cu raza de acoperire și a r. Șoldănești)

		Prodan Alexandru

		0250-22010



		11.

		Fălești  (cu raza de acoperire și a r. Glodeni)

		Maican Vladimir 

		0259-23761



		12.

		Hîncești (cu raza de acoperire și a r. Ialoveni)

		Cojocaru Dumitru

		0269-23659



		13.

		Ocnița (cu raza de acoperire și a r. Dondușeni)

		Cvasniţcaia Nadejda

		0271-22267



		14.

		Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina)

		Lisnic Sergiu 

		0235-21640



		15.

		Rîșcani

		Eremciuc Iurie

		0256-24751



		16.

		Soroca

		Moraru Fiodor

		0230-23157



		17.

		Strășeni

		Stamati Vsevolod

		0237-22831



		18.

		Sîngerei 

		Golban Valeriu

		0237-22831



		19.

		Taraclia

		Lisița Ivan

		0294-25377



		20.

		Ungheni (cu raza de acoperire și a r. Nisporeni)

		Echim Valeriu

		0236-22876



		21.

		Comrat (cu raza de acoperire și a r. Ceadîr-Lunga)

		Tucan Mihail

		0298-22518



		22.

		Municipiul Chișinău

		Vengher Roman

		 022-593-234



		23.

		Municipiul Bălți

		Postolachi Iurie

		0231-29926





Comisia pentru Situații Excepţionale Republicană











Prim – ministru – Președintele Comisiei








Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Directorul general ANSA 








UOC








IP CRDV








Comisia pentru Situații Excepţionale Teritorială








Președintele Consiliului raional/municipal 








Şeful Direcţiei raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor








Compartimentul 


operativ








Compartimentul epidemiologie








Compartimentul aprovizionare cu materiale











Echipa de monitorizare a implementării măsurilor de control








Echipa de DDD








Echipa de ucidere








Echipa de evaluare a animalelor











Echipa investigația epidemiologică











Echipa construcț.


dezinfect. rutiere








Unitatea Centrală de Decizii (UCD)








Unitatea Operațională Centrală (UOC)








Prim – ministru – Președintele UCD


Reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii publice centrale desemnate în Comisia pentru Situații Excepţionale Republicană








GNE





Mass - media





Directorul general ANSA – Președinte UOC


Șeful Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor –Adjunctul


Colaboratori din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență








Comunicare internă și externă





Unitatea Centrală de Sprijin (UCS)





Unitatea Locală de Decizii (ULD)


Președinte: Președintele Consiliului raional/municipal


Șeful subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor


Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor raionale/municipale


Direcțiile pentru situații excepționale


Inspectoratele teritoriale de Poliție


Direcțiile agricole


Inspectoratele ecologice raionale, etc.











Unitatea Operațională Locală (UOL)


Șeful subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor


Secțiile supraveghere sanitar – veterinară din cadrul STSA 


Personal auxiliar din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență





























Compartimentul epidemiologie





Compartimentul 


operativ





Compartimentul aprovizionare cu materiale





Echipa investigația epidemiologică








Echipa construcț.dezinfect. rutiere








Echipa de monitorizare a implementării măsurilor de control








Echipa de DDD











Echipa de ucidere








Echipa de evaluare a animalelor








În funcție de necesități





Unitatea Locală de Sprijin


(ULS)
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ABREVIERI: 

 

RM: Republica Moldova  

ANSA: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  

STSA: Subdiviziune teritorială pentru siguranța alimentelor  

MADRM: Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului  

MAI: Ministerul Afacerilor Interne 

DSBA:  Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor  

PPA: Pesta Porcină Africană  

PPC: Pesta Porcină Clasică  

LNR: Laboratorul Național de Referință 

I.P. CRDV: I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar 

LDSA: Laboratorul de Diagnostic Sănătate Animală 

CSE: Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova  

CAER: Comisia Antiepizootică Excepţională Republicană  

APL: Administrația publică locală 

UE: Uniunea Europeană 

CNCB: Centrul Naţional de Combatere al Bolilor 

CLCB: Centrul Local de Combatere al Bolilor 

GNE: Grupul Naţional de Experţi 

UCD: Unitatea Centrală de Decizie 

UOC: Unitatea Operațională Centrală 

UCS: Unitatea Centrală de Sprijin 

ULD: Unitatea Locală de Decizie 

UOL: Unitatea Operatională Locală 

ULS: Unitatea Locală de Sprijin 

OIE: Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE) 

FVO: (Food and Veterinary Office ) - Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din 

cadrul Direcției generale Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food_veterinary_office/index_en.htm
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CAPITOLUL I 

  PREVEDERI GENERALE 

 

1.1. Definiţii 

 

În înţelesul prezentului Plan de contingenţă, se aplică următoarele definiţii: 

 

situaţia de urgenţă: eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţă şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, 

valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de 

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de 

resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 

 

situaţie de urgenţă epidemiologică veterinară: eveniment excepţional care 

afectează  sănătatea publică, a animalelor şi/sau cu impact economic deosebit 

care, prin amploare şi intensitate, ameninţă sănătatea animală, siguranţa 

alimentelor şi, implicit, sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, iar pentru 

restabilirea stării de normalitate este necesară adoptarea de măsuri şi acţiuni 

urgente, alocarea de resurse suplimentare importante şi managementul unitar al 

forţelor şi mijloacelor implicate în combaterea bolilor; 

 

exploataţie: orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau 

orice loc în care sunt ţinute animale; 

 

mediu sălbatic: locul/biotopul situat pe teritoriul Moldovei unde animalele 

sălbatice trăiesc în libertate; 

 

focar de boală: exploataţia sau locul situat pe teritoriul RM în care se găsesc 

animale şi în care s-a confirmat oficial unul sau mai multe cazuri de boală; 

 

caz de boală: confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile ale animalelor si 

zoonozelor, la unul sau mai multe animale; 

 

confirmare oficiala: atestarea prin buletin de analiză de confirmare a faptului că 

agentul patogen al unei boli este prezent în proba analizată; 

 

alertă: activarea structurii operaţionale a autoritatii competente centrale; 

 

animale (animale domestice sau salbatice): animal - mamifere, păsări 

domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, 

gasteropode, crustacee şi tunicate; 

 

deţinător de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în 

responsabilitatea sa animale; 
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proprietar de animale: orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate 

animale; 

 

autoritate competentă centrală: Agentia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

 

situaţie de risc pentru sănătate – pericol eventual de transmitere a unei boli la 

animale, mai mult sau mai puţin previzibil, cu efect asupra sănătăţii animale ori/şi 

umane. 

 

1.2. Obiective  

 

Prezentul Plan a fost elaborat pentru a îndeplini cerinţele stipulate de HG nr. 1368 

din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa 

nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine 

clasice” ( în continuare Norma sanitar - veterinară), publicat: 23.12.2016 în 

Monitorul Oficial, Nr. 453-458, art  Nr: 1427, ce transpune în legislația națională 

Directiva Consiliului 2001/89/CE pentru controlul pestei porcine clasice. 

  

Acest Plan de contingenţă stabileşte procedurile de intervenție pentru controlul şi 

combaterea PPC în Republica Moldova. El descrie structurile strategice, tactice şi 

de comandă care vor interveni atât în cazurile de suspiciune, cât şi în cele de 

confirmare a unui caz de PPC.  

       

Procedurile detaliate care vor fi adoptate de către serviciile veterinare, și 

personalul din teritoriu în eventualitatea unui focar de pestă porcină clasică, sunt 

stabilite în Manualul operaţional pentru combaterea pestei porcine clasice şi în 

Manual operaţional pentru combaterea pestei porcine clasice și pestei porcine 

africane la porcii mistreţi, care fac parte din prezentul Plan de contingență. 

 

Planul de Contingență pentru PPC va fi revizuit și îmbunatățit ori de cate ori este 

necesar, în cazul modificărilor actelor normative sau cel puțin odată la 5 ani. 

 

 

1.3. Sistemul de alertă care indică statutul bolii 

(Alert system to indicate disease status) 

 

Această secţiune stabileşte mecanismul efectiv care să confere siguranţa că 

răspunsul la un focar de boală poate fi implementat într-o manieră coordonată şi 

eficientă. Paşii care trebuie intreprinși dacă este suspectată PPC, precum și 

activităţile care trebuie întreprinse, dacă boala este confirmată, sunt descrise în 

acest document. 
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Există un sistem de alertă unic, pe culori, şi va fi adoptat după cum urmează: 

 

- CULOAREA ALBĂ: când boala nu este prezentă ori suspectă; acesta este 

statutul în circumstanţe normale; 

- CULOAREA NEAGRĂ: când riscul pentru boală este mai mare decât 

normal, de exemplu boala poate fi suspectată ori confirmată în vecinătatea unui 

stat membru, de aceea este necesar un nivel de alertă mai ridicat; 

- CULOAREA PORTOCALIE: când, în urma investigatiei epidemiologice, 

există suspiciunea prezenţei bolii într-o exploataţie, pusă pe baza prezenţei 

semnelor clinice. În acest caz, trebuie recoltate probe şi trimise pentru analize de 

laborator. 

- CULOAREA ROŞIE: când boala a fost confirmată. 

 

CAPITOLUL II 

PREVEDERI  NORMATIVE 

 

2.1. Actele normative care reglementează controlul PPC în RM: 

 

- Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”, 

publicată: 14.03.2008 în Monitorul Oficial nr. 51-54, art nr: 153; 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 „Privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, 

publicat: 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244, art Nr: 656; 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 04.12.2001 „Cu privire la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”, publicat: 11.12.2001 

în Monitorul Oficial Nr. 150-151 art Nr: 1387; 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 15.08.2016 „Cu privire la comisiile 

antiepizootice excepţionale”, publicat: 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 

265-276 art Nr: 1056; 

 

- HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare 

veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de 

control al pestei porcine clasice” (în continuare Norma sanitar - veterinară), 

publicat: 23.12.2016 în Monitorul Oficial, Nr. 453-458, art  Nr: 1427, ce 

transpune în legislația națională Directiva Consiliului 2001/89/CE pentru 

controlul pestei porcine clasice; 

 

- H.G. 645 din 19.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul 

de calculare a despagubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, 

ucise sau altfel afectate in urma lichidarii rapide a focarelor de boli 
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transmisibile ale animalelor, publicat: 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 

129-130 art Nr: 730; 

 

- HG nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind protecţia animalelor în momentul uciderii, publicat: 19.06.2015 în 

Monitorul Oficial Nr. 150-159, art Nr: 412; 

 

- Ordinul nr. 34 din 27.02.2006 al MAIA „Cu privire la aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli 

transmisibile ale animalelor”, publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial 

Nr. 010 art Nr: 43 Data intrării în vigoare: 26.01.2007; 

 

- Ordinul nr. 51 din 04.03.2015 al ANSA „ Cu privire la aprobarea Normei 

sanitar - veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor 

boli transmisibile ale animalelor”; 

 

- Ordinul nr. 121 din 25.03.2019 al ANSA cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și 

transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul 

sănătății și bunăstării animalelor; 

 

- „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; 

 

- Ordinul nr. 401 din 09.07.2018 al ANSA „GHID privind cerințele de 

intrare/ieșire în/din exploatația de animale în caz de suspiciune sau 

confirmare a bolilor extrem de contagioase la animale”. 

 

2.2. Prevederi pentru domenii specifice sunt specificate în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare 

veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al 

pestei porcine clasice”. 

 

CAPITOLUL III 

 COSTURILE COMBATERII BOLII  

 

Cheltuielile financiare cu despagubirea animalelor ucise în cadrul aplicării 

măsurilor de control pentru PPC sunt reglementate de H.G. 645/2010 ce stabileste 

REGULAMENTUL privind modul de calculare a despăgubirilor acordate 

proprietarilor de  animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării 

focarelor  de boli transmisibile ale animalelor. 
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În scopul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor ce 

implică sacrificarea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri proprietarilor 

pentru animalele sacrificate, ucise sau altfel afectate, în afara sumelor recuperate 

prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele sacrificate, ucise 

sau altfel afectate. 

 

Beneficiari de despăgubiri sînt persoanele juridice şi fizice proprietari de animale, 

în cazul în care animalele sînt deţinute cu respectarea normelor legale în vigoare 

cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în Registrul de stat al 

animalelor şi a cerinţelor sanitar-veterinare, înclusiv a celor prevăzute în Anexa 

nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1368/2016, care au suportat pagube în urma 

aplicării acţiunilor de lichidare rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute 

în anexa nr.1 la Regulamentul sus-mentionat.  

 

Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 

✓ Să fie deţinute cu respectarea normelor sanitar – veterinare în vigoare; 

✓ Să respecte cerințele de biosecuritate prevăzute în Anexa nr. 3 al Hotărîrii 

Guvernului nr. 1368/2016; 

✓ Toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini 

și a descendenților obținuți prin încrucișarea acestora, toate exploatațiile 

(gospodăriile) în care se întrețin sau se manipulează aceste animale, fie 

fermă, stînă, tîrg, abator, vor fi identificate și înregistrate în Baza de Date a 

Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor (SITA), ce 

constituie Registrul de Stat al Animalelor. 

 

Suma pierderii suportate de proprietar prin sacrificarea, uciderea sau afectarea în 

alt mod a animalului, la data cînd a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de 

boală, se stabileşte de către o comisie de evaluare, constituită din: reprezentantul 

direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar 

oficial din cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu 

participarea proprietarului de animale, sau după caz un reprezentant al acestuia. 

 

Fondurile bugetare de urgență se asigură pentru:  

a) în cazul acţiunilor de importanţă deosebită ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor 

animale şi prin alte măsuri ce se impun pentru prevenirea difuzării 

epizootiilor şi pentru apărarea sănătăţii efectivelor de animale; 

b) sacrificarea unor animale şi alte măsuri ce se impun pentru prevenirea 

epizootiilor şi apărarea sănătăţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor 

de importanţă deosebită prevăzute la lit. a) acestui punct; 

c) plata despăgubirilor ce i se cuvin proprietarului pentru animalele ucise;  
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În situații determinate de urgențe epizootice, conform Legii 1228 din 27.06.1997 

despre „Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al 

Guvernului”, se poate apela la fondul de urgență al Guvernului pentru alocări 

financiare suplimentare în cadrul Fondului pentru combaterea epizootiilor, 

destinat lichidării focarelor de boală.  

  

În cazul în care este necesar personal auxiliar pe o perioadă determinată, 

cheltuielile ocazionate de plata manoperei, diurnei, transportului, cazării, ore 

suplimentare etc, se va face din bugetul local al autorității publice locale în 

temeiul  Legii nr. 397 din  16.10.2003 privind finanţele publice locale. 

În anumite situații ANSA în temeiul alin (4) al art. 14 din Legea nr. 221/2007, 

poate să își asume  chieltuielele prevăzute în alineatul anterior.  

 

Costurile cu echipamentele, ustensilele şi materialele consumabile pentru 

intervenţii în caz de urgenţă se face din Fondul pentru combaterea epizootiilor.  

Se mai suportă din fondul pentru combaterea epizootiilor urmatoarele activitati: 

 

✓ Prelevarea de probe suplimentare în cadrul aplicării măsurilor de control al 

bolii şi transportul acestora la laborator; 

✓ Sacrificarea, transportul carcaselor, transportul şi distrugerea materialelor 

contaminate;  

✓ Cheltuielile ocazionate de elaborare a programului de intervenţie în situaţii 

de necesitate şi, în general, toate cheltuielile de pregătire a operaţiunilor 

sunt finanţate din fondurile bugetare destinate serviciilor veterinare pentru 

activităţi curente; 

✓ Plata suplimentară pentru salariaţi (ore suplimentare, angajări temporare, 

cheltuieli de transport şi diurnă); 

✓ Procurarea echipamentelor şi alte materiale de protecţie; 

✓ Costurile privind vaccinarea de urgență (necesitate) a animalelor; 

✓ Costurile privind operaţiunile de curăţenie, sanitaţie, dezinfecţie, 

dezinsecție, deratizare. 

 

CAPITOLUL IV 

LANŢUL DE COMANDĂ 

 

La nivel central (guvernamental), conducătorul Lanțului de Comandă în controlul 

bolilor la animale este Prim – ministru, președintele Comisiei pentru Situații 

Excepționale Republicane, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM  nr. 1340 din 

4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale  

a Republicii Moldova”, Publicat: 11.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 150-151 

art Nr : 1387.    
 

În cazul confirmării unui focar de pestă porcină clasică pe teritoriul RM, la 

nivelul Comisiei pentru Situații Excepționale Republicane se constituie Centrul 

Național de Combatere a Bolilor (CNCB) sub conducerea nemijlocită a Prim – 



 

10 

 

ministrului, președintele CSE.  

 

La nivel local, prin dispoziții ale Comisiilor pentru situații excepționale 

raionale/municipale se constituie Centrele Locale de Combatere a Bolilor 

(CLCB). 

Diagrama Lanțului de Comandă este prezentată în Anexa nr.1  

 

CAPITOLUL V 

CENTRUL NAŢIONAL DE COMBATERE A BOLILOR (CNCB) 

 

5.1. Atribuțiile CNCB pentru PPC 

CNCB funcţionează, ca organism interministerial de management, în cadrul 

Comisiei pentru Situații Excepționale Republicane.  

CNCB este responsabil de politica şi operaţiunile adoptate în combaterea pestei 

porcine clasice la nivel naţional și în conformitate cu prevederile normei sanitare 

veterinare pentru controlul PPC are următoarele atribuţii: 

- conduce și monitorizează operațiunile centrelor locale de control al bolii; 

- definește măsurile de control necesare; 

- asigură aplicarea promptă și eficientă a măsurilor prevăzute în baza 

normativă de control al PPC de către centrele locale de combatere al bolii; 

- mobilizează personalul și alte resurse la centrele locale de combatere al 

bolii; 

- menține legătura cu IP CRDV; 

- menține legătura cu presa și alte mijloace de informare; 

- menține legătura cu organele de poliție pentru a asigura aplicarea măsurilor 

legale specifice. 
 

5.2. Centrul Național de Combatere a Bolilor (CNCB) are în componență trei 

unităţi guvernamentale, dupa cum urmează:  

✓ Unitatea Centrala de Decizie (UCD), în această structură intră: 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Agenția Natională 

pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale 

și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor. 

✓ Unitatea Operațională Centrală (UOC) alcătuită din colaboratori din cadrul 

subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență, și 

care are rol de implementare al deciziilor adoptate în UCD; 

✓ Unitatea Centrală de Sprijin (UCS), în care intră alte instituții, care pot 

acorda ajutor, în cazul evoluției unor boli majore la animale.  

Diagrama CNCB este prezentată în Anexa nr. 2. 

 5.2.1. Unitatea Centrală de Decizii (UCD)  
Este o structură cu rol de decizie, coordonare şi control a CNCB şi este compusă 

din reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii publice centrale 

desemnate în Comisia pentru Situații Excepționale Republicană.   

UCD este condusă de Prim – ministru. 

UCD are următoarele atribuţii principale: 
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a) definirea şi stabilirea strategiei de control şi de combatere a bolilor; 

b) coordonarea activităţilor de colaborare dintre autorităţile şi instituţiile 

publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) emiterea deciziilor şi a instrucţiunilor, în condiţiile legii; 

d) analizarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmise prin intermediul 

UOC. 

 

5.2.2. Unitatea Operaţională Centrală (UOC) are următoarele atribuţii: 

a) centralizarea şi evaluarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmiterea 

lor către UCD; 

b) notificarea internă şi internaţională a bolii; 

c) transmiterea către centrele locale de combatere a bolilor a deciziilor şi a 

instrucţiunilor emise potrivit legii şi urmărirea implementării lor; 

d) verificarea corectitudinii aplicării măsurilor de control şi combatere a bolii 

de către centrele locale de combatere a bolilor; 

e) colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice competente la nivel 

teritorial cu privire la planificarea măsurilor de control şi combatere a 

bolii; 

f) colaborarea cu instituţiile din țările limitrofe și din lume în ceea ce privește 

combaterea bolilor; 

g) evaluarea experienţei a altor state cu privire la combaterea bolilor; 

h) organizarea şi realizarea de întruniri în vederea perfecţionării, prin 

schimburi de experienţă, a personalului cu atribuţii în controlul şi 

combaterea bolilor; 

i) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate sanitar-veterinar necesar pentru 

intervenţie în focarele de boală, precum şi la punctele de frontieră şi 

dispunerea măsurilor necesare conform competenţelor; 

j) alte atribuţii legate de controlul şi combaterea PPC. 

Unitatea Operaţională Centrală este condusă de directorul general ANSA.  

Adjunctul şefului UOC este șeful Direcţiei sănătatea și bunăstarea animalelor din 

cadrul ANSA. 

 

Sarcinile șefului Direcţiei sănătatea și bunăstarea animalelor  

a) stabileşte şi pregăteşte întâlnirile, prezentările şi misiunile cu FVO şi ţările 

terţe în ceea ce priveşte boala care evoluează în teren; 

b) monitorizează evoluţia bolii şi în alte ţări, după cum este necesar; 

c) se asigură că notificarea internaţională iniţială este făcută în termen; 

d) ţine legătura cu OIE şi ţările terţe, după notificarea iniţială; 

e) participă la întâlnirile CNCB și UCD; 

f) consiliază asupra strategiilor şi opţiunilor de combatere şi control al bolii; 

g) supervizează şi consiliază activităţile în domeniul de ecarisare, dezinfecţie 

şi control al mişcărilor; 

h) consiliază conducerea CNCB asupra evenimentelor semnificative; 
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i) reactualizează periodic rapoartele pentru CNCB şi Cabinetul Prim-

ministrului; 

j) participă, din partea Guvernului, la conferinţele de presă şi dă interviuri în 

media când este necesar; 

k) se asigură că sunt disponibile resursele de personal  şi materiale necesare 

bunei funcţionări a CNCB; 

l) se asigură că bunăstarea personalului implicat în combaterea focarelor este 

respectată. 

 

5.2.3. Unitatea Centrală de Sprijin 

 

Membri: 

✓ Consultanţi şi reprezentanţi din domenii specifice ale Ministerelor şi 

organizaţiilor relevante; 

✓ Personal administrativ suplimentar. 

Sarcini: 

✓ Comunicarea efectivă şi eficientă cu celelalte parţi ale CNCB; 

✓ Asigurarea personalului suplimentar necesar în activităţile de evaluare a 

animalelor, ucidere, ecarisare, curăţare şi dezinfecţie; 

✓ Asigurarea şi administrarea resurselor şi echipamentelor cu care se 

intervine în focarele de boală; 

 

CAPITOLUL VI 

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR (CLCB) 

 

Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva PPC la nivel local, prin dispozitii 

ale Comisiilor pentru situații excepționale raionale/municipale se constituie 

CLCB. Acestea reprezentă structura specifică cu responsabilităţi în combaterea 

PPC la nivel local. Structura ierarhică este asemănătoare cu a CNCB. 

 

6.1. Responsabilităţile CLCB 

a) implementează strategii de control şi combatere în cazul suspiciunii sau 

confirmării bolii; 

b) efectuează investigaţii clinice imediate în cazul suspiciunilor de boală; 

c) recoltează şi transportă probele către laboratorul de diagnostic, în 

conformitate cu Manualul de diagnostic pentru PPC; 

d) notifică suspiciunea de boală către ANSA, cât mai curând posibil; 

e) notifică confirmarea de boală către ANSA, cât mai curând posibil; 

f) stabilește zonele de protecţie şi de supraveghere; 

g) stabilește restricţii şi eliberează decizii de restricţie către deţinătorii de 

animale şi a informărilor către restul populaţiei; 

h) închide târgurile de animale din zonele de protecţie şi supraveghere şi 

monitorizarea mişcările de animale şi a materialului seminal, ovulelor şi 

embrionilor; 
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i) în cazul suspiciunii de boală în raioanele limitrofe, stabilește legături cu 

CNCB şi cu STSA din raionul/municipiul afectat, pentru determinarea 

demarcării zonelor de protecţie şi a zonelor de supraveghere comune; 

 

CLCB este condus de Președintele Consiliului Raional/Municipal. 

În îndeplinirea sarcinilor, el este asistat de către șeful secției sănătate și bunăstare 

animală din cadrul STSA ale cărui sarcini sunt următoarele: 

a) Menţine lista focarelor de boală, tipurile de exploataţii şi efectivele de 

animale pe specii, care au fost şi a celor care urmează să fie 

sacrificate/ucise; 

b) Monitorizează procedurile de evaluare a animalelor, uciderea, ecarisarea, 

curăţarea, dezinfecţia şi repopularea exploataţiilor; 

c) Verifică și compară datele din rapoartele zilnice către CLCB; 

d) Menţine o listă a amplasamentelor infectate, a tipurilor de ferme pe specii, 

la care s-a efectuat ecarisarea, precum şi a celor care urmează să fie 

ecarisate; 

e) Menţine o listă a amplasamentelor infectate în care au fost efectuate 

operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care 

se vor ridica măsurile de restricţie; 

f) Emite note de serviciu, când este cazul. 

 

În componența CLCB, intră: 

- Unitatea Locală de Decizie (ULD). Este condusă de Președintele Consiliului 

Raional sau Municipal, care il are ca adjunct pe seful STSA. In componența ULD 

mai intră: STSA, direcțiile pentru situații excepționale, inspectoratele teritoriale 

de Poliție, direcțiile agricole, inspectoratele ecologice raionale etc. 

- Unitatea Operaționala Locală (UOL).  Este condusă de șeful subdiviziunii 

teritoriale pentru siguranța alimentelor care are în componență secția 

supraveghere samitar-veterinară și personal auxiliar din cadrul subdiviziunilor 

instituțiilor implicate în gestionarea situației de urgență. 

- Unitatea Locală de Sprijin (ULS) se află în subordinea reprezentanților 

Cancelariei de Stat care răspund la comanda Președintelui Consiliului Raional sau 

Municipal. Din ULS, fac parte primăriile localităților din raion sau municipiu. 

Diagrama CLCB este prezentată în Anexa nr. 3. 

 

6.2. Sarcinile ULD 

a) stabileşte planul de acţiune pentru controlul bolii, în conformitate cu 

prevederile legale şi  recomandările primite de la UCD şi îl aprobă; 

b) identifică mijloacele necesare uciderii și personalul calificat în acest sens; 

c) identifică unitățile pentru incinerarea  porcinelor sacrificate și mijloacele de 

transport către incineratoare sau locurile de îngropare; 

d) în cazul în care nu există capacitate de distrugere a cadavrelor, identifică 

terenurile adecvate pentru incinerarea/îngroparea animalelor ucise, 

obținând autorizațiile de mediu necesare acestei activități; 
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e) monitorizează implementarea planului de acţiune; 

f) stabileşte responsabilităţi pentru membrii UOL, pe sectoare de activitate; 

g) analizează periodic progresele controlului bolii şi eficienţa acţiunilor 

întreprinse, luând măsurile ce se impun în completarea lor; 

h) identifică mijloacele tehnice, utilajul, sursa de carburant etc., necesare 

intervenției în focar; 

i) accesează fondurile de rezervă ale Guvernului necesare intervenției pentru 

aplicarea măsurilor de control în focar. 

 

6.3. Sarcinile UOL 

UOL se constituie la nivelul STSA, prin Ordin al șefului subdiviziunii și trebuie 

să cuprindă trei compartimente: compartimentul epidemiologie, 

compartimentul aprovizionare cu materiale și compartimentul operativ, care 

este constituit din echipele de intervenție în focar. Sarcinile UOL: 

a) stabilește măsurile de control al bolii în exploaţiile infectate în caz de focar: 

   - instituirea de restricţii asupra exploataţiilor; 

   - evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise în vederea compensării; 

   - uciderea animalelor; 

   - distrugerea cadavrelor rezultate; 

   - distrugerea furajelor suspecte de contaminare; 

   - curăţarea şi dezinfecţia incintelor, spaţiilor şi a echipamentelor folosite; 

   - deratizarea şi dezinsecţia; 

   - introducerea porcilor santinelă; 

b) menţine lista focarelor de boală; 

c) identifică exploataţiile cu suine şi efectuează recensământul speciilor 

receptive la PPC diagnosticată în exploataţiile populaţiei sau în 

exploataţiile comerciale aflate în interiorul zonelor de protecţie şi 

supraveghere, precum şi în exploataţiile de contact; 

d) efectuează investigația epidemiologică, înregistrează datele colectate cu 

ocazia investigaţiilor epidemiologice, a certificatelor de mişcare emise în 

perioada anterioară confirmării bolii de către medicii veterinari oficiali 

(inspectorii raionali), a personalului şi a echipamentului folosit etc.; 

e) elaborează hărțile GIS ale zonelor de restricție ale focarului; 

f) alcătuiește echipele de monitorizare ale stării de sănătate ale suinelor și 

inspectează efectivele de suine  din zonele de protecţie şi supraveghere cât 

mai curând posibil după confirmarea bolii; 

g) în urma luării deciziei în CNCB sau CLCB privind uciderea animalelor din 

exploataţii, alcătuiește echipele operative și le transmite ordinul de ucidere; 

h) contractează, din personalul existent la nivelul raionului/municipiului 

echipele necesare de intervenție în teren și monitorizează procedurile de 

evaluare a animalelor, ucidere, ecarisare, curăţare, dezinfecţie şi repopulare 

a exploataţiilor; 

i) monitorizează datele din rapoartele zilnice transmise către CLCB; 
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j) dispune reactualizarea zilnică a listei focarelor, a exploataţiilor cu specii 

receptive şi a efectivelor de animale pe specii, sacrificate/ucise şi a celor 

care urmează să fie sacrificate/ucise; 

k) dispune reactualizarea zilnică a listei focarelor în care au fost efectuate 

operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care 

se vor ridica  măsurile de restricţie; 

l) aprovizionează cu materiale de intervenție echipele din focar; 

m)  emite proceduri, ordine şi instrucţiuni, când este cazul. 

 

Echipe implicate în controlul PPC de la nivelul UOL 

Sunt constituite atâtea echipe câte sunt necesare în funcție de mărimea focarului.  

Numărul de membri din echipă depinde de mărimea exploataţiei în care sunt 

aplicate măsurile de control. 

 

a.  Comisia  de evaluare a animalelor 

Au sarcina de a evalua pierderile suferite de proprietar în urma uciderii 

animalelor în scop de diagnostic, la suspiciune, ori a confirmării bolii.  

In componenţa Comisiei de evaluare intră reprezentantul Direcţiei 

raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar oficial din 

cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu participarea 

proprietarului de animale. 

Comisia sus-mentionata analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului 

în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea 

fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea 

de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară medie calculată pe baza 

sumei totale a despăgubirii pentru animalele ucise. 

Procedura de evaluare a animalelor și modul de calculare a despăgubirilor sânt 

prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de calculare a  

despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise  sau altfel 

afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli  transmisibile ale 

animalelor, aprobat prin HG Nr. 645  din  19.07.2010 și în cap.12 al Manualului 

operațional pentru intervenția în focarele de PPA. Lista bolilor transmisibile ale 

animalelor pentru care se acordă despăgubiri sunt specificate în anexa nr. 1 al 

Regulamentului sus-menționat. 

 

b. Echipa de efectuare a catagrafiei animlelor 

Efectuează un recensământ al tuturor categoriilor de animale din speciile 

receptive la PPC, înregistrarea numărului de animale care sunt deja moarte, 

infectate sau care ar putea fi infectate. Informațiile din recensământ trebuie să fie 

actualizate și furnizate, la cerere și să poată fi verificate la fiecare vizită. 

 

c.  Echipele de ucidere 

În cazul în care uciderea nu se execută cu personal aparţinând unor firme 

specializate, la nivelul UOL se organizează echipe de ucidere alcătuite din 
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personalul identificat de fiecare subdiviziune teritorială ale ANSA, în cadrul 

Planului de contingenţă adaptat la nivel raional/municipal.  

Personalul care ucide animalele, precum și cel care direcționează și 

contenționează animalele trebuie să fie instruit conform prevederilor HG nr. 369 

din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia 

animalelor în momentul uciderii și să dețină competențe în acest sens. 

 

Componenţa unei echipe de ucidere este următoarea: 

- 1 veterinar care planifică și conduce activitățile de ucidere; 

- 1 asistent pentru întocmirea evidenţelor animalelor ucise; 

- 2-3 persoane pregătite pentru asomarea şi uciderea animalelor şi care deţin 

certificat de competenţă în acest scop; 

- 2-4 persoane cu competenţe în dirijarea, manipularea şi imobilizarea 

animalelor; 

- 4-6 persoane pentru degajarea adăpostului şi încărcarea animalelor în 

mijloacele de transport la fabrica de neutralizare sau la locul de ingropare; 

 

d. Echipa de dezinfecţie, dezinsecție şi deratizare 

În cazul în care dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea nu se execută cu personal, 

aparţinând unor firme specializate, la nivelul UOL se organizează echipe DDD 

alcătuite din personalul identificat de fiecare STSA, în cadrul Planului de 

contingenţă adaptat la nivel raional/municipal. 

 

Componenţa unei echipe DDD este următoarea: 

- 1-3 persoane specializate în activităţile de DDD; 

- 2-3 persoane care să supravegheze funcţionalitatea dezinfectoarelor rutiere 

şi să asigure schimbul soluţiilor dezinfectante. Acest personal poate face 

parte din rândul altor structuri administrative (carabinieri, pompieri, armată 

etc); 

 

e.  Echipa de monitorizare a implementării   măsurilor de control 

Din această echipă fac parte inspectorii veterinari raional/municipali de la nivelul 

subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. 

 

f.  Echipa pentru construcţia dezinfectatoarelor rutiere 

Din această echipă fac parte 4-6 persoane din administraţia locală parte a CLCB, 

cu atribuţii în situaţiile de urgenţă (carabinieri, pompieri, armată etc.). 

 

g. Echipa pentru investigația epidemiologică și pentru examinarea clinică a 

efectivelor din zonele de restricţie 

Din echipa de examinare clinică a animalelor din zonele de restricţie fac parte:  

- 1-2  veterinari; 

- 1 asistent veterinar pentru înregistrarea datelor. 
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6.4. Unitatea Locală de Sprijin 

ULS are în componenţă reprezentanţi ai primăriilor comunităţilor afectate şi 

reprezentanţi ai celorlalte structuri implicate în controlul bolii la nivel local. 

Atribuțiile ULS este să asigure cu personal auxiliar, materiale, mijloace şi 

logistica necesare CLCB pentru a-şi îndeplini sarcinile. 

 

CAPITOLUL VII 

COOPERAREA ÎNTRE CNCB, CLCB ȘI ALTE AUTORITĂŢI 
 

Gestionarea, controlul şi eradicarea focarelor de boală solicită răspunsul 

coordonat al ANSA, împreună cu  alte autorităţi şi organisme  ale statului, parte 

componentă a CNCB ori CLCB. 

În funcţie de mărimea şi extinderea focarului, următorii parteneri operaţionali vor 

fi implicaţi în cooperarea cu ANSA în activităţile de combatere ca răspuns la 

confirmarea unui focar. 

 

Autorităţile şi instituţiile publice implicate în supravegherea, prevenirea şi 

controlul pestei porcine africane sunt Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 

Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, Ministerul Economiei si Infrastructurii, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării, Autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, Mass-media. 

 

Ministere şi organizaţii guvernamentale cu rol cheie 

 

7.1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

În condiţiile art. 7 din Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-

veterinară”, ANSA are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- să informeaze crescătorii de porcine privind evoluţia pestei porcine clasice 

în lume, precum şi măsurile ce trebuie aplicate pentru prevenirea apariţiei 

bolii pe teritoriul RM; 

- să elaboreze şi să promoveze Programul de supraveghere, prevenire şi 

control al pestei porcine clasice în RM; 

- să elaboreze și actualizeze procedurile specifice privind prevenirea, 

combaterea şi controlul pestei porcine clasice la porci domestici și mistreți; 

- să monitorizeze, evalueze şi gestioneze datele privind evoluţia pestei 

porcine clasice; 

- să aloce şi să elibereze fondurile necesare achiziţiei echipamentelor şi 

materialelor necesare testării în laborator a probelor recoltate pentru 

diagnosticul de laborator şi să asigure respectarea termenelor de diagnostic, 

pentru identificarea precoce a virusului pestei porcine clasice; 

- să reactualizeze periodic analiza de risc, în funcţie de evoluţia epizootică a 

pestei porcine clasice în lume şi în ţările vecine; 
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- să reactualizeze, atunci când este cazul, Planul de contingenţă pentru pesta 

porcină clasică, aprobat prin prezentul Ordin;  

- să iniţieze măsurile de control la confirmarea oficială a pestei porcine 

clasice; 

- să solicite, în situaţia creşterii gradului de risc sau a confirmării oficiale a 

PPC, întrunirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova, constituită potrivit prevederilor Hotărîriii Guvernului nr. 1340 

din 04.12.2001, în vederea convocării CNCB; 

- să coordoneze implicarea autorităților publice, în scopul fortificării 

acțiunilor de prevenire a răspîndirii virusului PPC pe teritoriul RM; 

- să asigure sau să efectueze demersuri pentru identificarea resurselor umane, 

a resurselor financiare şi a materialelor pentru implementarea măsurilor de 

control al bolii; 

- să monitorizeze măsurile de control aplicate în focar; 

- să asigure aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 

uciderea animalelor; 

- să monitorizeze aplicarea măsurilor de ecarisare în focar; 

- să asigure notificarea PPC organismelor internaţionale de profil şi să 

raporteze stadiului de aplicare a măsurilor de combatere a bolii; 

-  să solicite, în funcţie de modificarea situaţiei epidemiologice veterinare, 

întrunirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova ori 

de câte ori este necesar, pentru dispunerea de măsuri privind mobilizarea 

forţelor de intervenţie necesare aplicării măsurilor de control al bolii 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- să informeze călătorii, la punctele de trecere a frontierei de stat, cu privire 

la unele restricţii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evoluţiei bolii. 

 

7.2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului si Inspecțiile 

teritoriale pentru protecția mediului  

MADRM este structura administrativă publică pentru protecţia şi îmbunătăţirea 

mediului în Republica Moldova. La nivel raional/municipal, politica MADRM 

este implementată prin Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului.  

 

Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului au rolul cheie de a autoriza 

activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi de a asigura conformarea cu 

prevederile legale. 

 

În timpul focarelor de boală, Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului vor 

conlucra cu autorităţile locale veterinare, acordând sprijin pentru minimalizarea 

impactului pe care îl au activităţile de eradicare a unui focar asupra mediului şi 

vor identifica soluţii pentru ecarisarea alternativă, acolo unde metodele de 

ecarisare convenţionale nu pot fi aplicate. 
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MADRM și Inspecțiile teritoriale pentru protecția mediului au următoarele 

sarcini: 

a) să participe la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la 

formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile de aplicare în 

focarul de boală; 

b) să acorde consultanţă CNCB şi CLCB, în special în ceea ce priveşte 

opţiunile de distrugere a cadavrelor în zona de interes, prin îngropare, sau 

prin ardere, apoi îngropare; 

c) să identifice şi să aprobe terenuri de pe raza raionului/municipiului care 

pot servi neutralizării alternative; 

d) să stabilească terenurile şi a suprafeţelor unde pot fi desfăşurate acţiuni de 

denaturare a dejecţiilor şi gunoiului şi/sau oricaror alte materiale 

contaminate; 

e) să execute analiza de risc, acolo unde este cazul, privind impactul 

activităţilor de recuperare a terenurilor folosite pentru îngroparea 

cadavrelor şi deversarea apelor reziduale rezultate în urma combaterii 

focarului; 

f) să consileze în probleme privind prevenirea poluării în urma operaţiunilor 

de curăţare şi dezinfecţie; 

g) să monitorizeze impactul pe care îl au activităţile de control al focarelor de 

boală asupra mediului; 

h) să sancţioneze încălcarea prevederilor legale privind protecţia mediului, 

prevenirea riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv 

poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului în timpul 

activităţii de control al focarelor de boli majore; 

i) să controleze activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, şi să 

aplice sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în 

domeniul protecţiei mediului; 

j) să controleze modul de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei 

sălbatice şi acvaculturii în activitatea de control al focarelor de boli majore; 

k) să urmărească respectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu în 

activitatea de control al focarelor de boli majore; 

l) să elaboreze şi să prezente Guvernului, în termene proxime, propuneri de 

perfecţionare a cadrului normativ necesar eficientizării combaterii şi 

eradicării focarelor de pestă porcină clasică; 

m)  să aplice şi să gestioneze vînarea mistreţilor şi răpitorilor cu păr (vulpi, 

şacali); 

n) să participe la amenajarea spaţiilor necesare şi în număr suficient, destinate 

prelucrării primare a vînatului, dotate corespunzător, astfel încît să asigure 

cerinţele minime de igienă şi biosecuritate; 

o) să identifice toate exploatațiile unde sînt crescuți mistreți în captivitate și 

stabilirea legalității  funcționării acestora; 
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p) să inspecteze domeniile din gestiune în scopul depistării cadavrelor de 

mistreți; 

q) să testeze, în comun cu ANSA, mistreții vînați sau găsiți morți în scopul 

depistării prezenței virusului pestei porcine clasice. 

În timpul evoluţiei focarelor de boală, Inspecțiile teritoriale pentru protecția 

mediului vor furniza, acolo unde este cazul, persoane de legătură cu nivelele de 

legătură strategic (ANSA), tactic (CNCB) şi operaţional (CLCB). 

 

7.2.1. Angenția „Moldsilva” 

- pune la dispoziţia ANSA catagrafia mistreților, cota de recoltă stabilită, 

precum şi situaţia mistreților vânați sau identificați morți din fondurile 

cinegetice; 

- notifică ANSA, în regim de urgenţă, cu privire la creşterea mortalităţii şi 

morbidităţii la mistreți, precum şi cu privire la modificările intervenite în 

comportamentul acestora. 

 

7.3. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 

Să participe, împreună cu Serviciul Vamal, în controale la toate punctele de 

trecere a frontierei de Stat, în vederea identificării în bagajele călătorilor a 

produselor de origine animală, a căror introducere în Republica Moldova este 

interzisă, iar în cazul depistării acestora se vor confisca şi se vor denature. 

Să organizeze, în comun cu ANSA, operaţiuni destinate depistării transportării 

ilicite de animale şi produselor acestora. 

Să reglementeze traficul transportului, însoţirea acestuia la transportarea 

cadavrelor spre locul de neutralizare, precum şi aplicarea restricţiilor privind 

circulaţia produselor provenite de la suine în zonele de restricţie stabilite.  

Să combată, împreună cu APL şi ANSA, comerţul stradal neautorizat şi 

organizarea de tîrguri de animale neautorizate. 

Să participe la operaţiunile de nimicire a mistreţilor şi răpitorilor cu păr (vulpi, 

şacali) din raioanele ţării afectate de PPC, aplicînd metode speciale. 

Să acorde autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, suportul şi logistica 

necesară aplicării măsurilor de combatere şi eradicare a focarelor de PPC. 

Ministrul Afacerilor Interne este parte a CNCB. Structurile lui teritoriale asigură 

paza obiectivelor și sprijină autoritățile în aplicarea măsurilor de control al PPC.  

 

Din Ministerul Afacerilor Interne fac parte:  

7.3.1. Inspectoratul General de Poliție şi Departamentul Trupelor de 

Carabinieri 

Rolul forţelor de poliţie și carabinierii în combaterea focarelor de boală este de a 

menţine  ordinea publică şi de a proteja  personalul veterinar în timpul aplicării 

măsurilor de control, acolo unde proprietarul se opune intervenţiei. Implicarea 

este dependentă de severitatea şi de natura cerinţelor. 
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Sarcinile forţelor de poliţie şi ale carabinierilor sunt: 

- să participe la întrunirile CNCB/ CLCB, prin reprezentanţii lor şi la 

formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile de aplicare în 

focarul de boală; 

- să conlucreze strâns cu autorităţile locale pentru a controla mişcările de 

animale şi pentru respectarea restricţiilor în zonele de control a bolii, 

stabilite de CLCB; 

- să furnizeze consultanţă autorităţilor veterinare în gestionarea şi 

coordonarea incidentelor majore; 

- să supravegheze, în colaborare cu autorităţile locale, respectarea restricţiilor 

asupra mişcărilor de animale în zonele de protecţie şi de supraveghere; 

- să furnizeze sprijin în urgenţe, în mod special la obţinerea permisului de 

acces în exploataţii (ferme/curţi); 

- să participe la instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde 

restricţiile o cer; 

- să gestioneze perturbările liniştii publice ce pot apărea la locurile de 

neutralizare a cadavrelor şi de impunere a restricţiilor de mişcare a 

animalelor; 

- să ajute la oprirea şi verificarea în trafic a legalităţii şi respectarea 

prevederilor HG nr. 793 din 22.10.2012 pentru aprobarea „Normei sanitar-

veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul 

transportului”, care transpune parţial Regulamentul (CE) 1/2005 al 

Consiliului din 22 decembrie 2004; 

- să participe la supravegherea operaţiunilor de neutralizare prin incinerare la 

faţa locului, ca metodă alternativă şi ia măsuri pentru a preîntâmpina 

eventualele incendii. 

 

7.3.2. Poliţia de Frontieră 

Rolul Poliţiei de Frontieră în evoluţia focarelor de boli majore este: 

- să participe la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la 

formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile efectuate în focarul 

de boală; 

- să controleze, la punctele de trecere ale frontierei de stat, legalitatea şi 

circulaţia transporturilor de animale susceptibile, precum şi mărfurile 

alimentare interzise din bagajele călătorilor; 

- să comunice autoritățile veterinare locale sau centrale informaţii referitoare 

la descoperirea cadavrelor de mistreți ori a unei populaţii de mistreți cu un 

comportament modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au 

luat cunoştinţă pe timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei 

RM; 

- să comunice autoritatile veterinare locale sau centrale informaţii referitoare 

la mişcările mistreților peste frontieră, despre care au luat cunoştinţă pe 

timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei RM. 
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7.3.3. Serviciul Protecție Civilă și Situații Exceptionale (SPC și SE) și Directiile 

raionale/municipale pentru Situații Exceptionale  

Sarcinile SPC și SE și a structurilor subordonate în controlul bolilor majore sunt: 

- participă la întrunirile CNCB şi CLCB, prin reprezentanţii lor şi la 

formularea şi adoptarea deciziei referitoare la măsurile adoptate în focarul 

de boală; 

- coordonează acțiunile angajaţilor proprii (DSE, pompieri etc) implicate în 

managementul situațiilor de urgență; 

- asigură logistica intervenției structurilor proprii și pune la dispoziția altor 

structuri tehnică, materiale și echipamente, dacă le deţine; 

- contribuie la construirea şi supravegherea filtrelor de dezinfecţie rutiere; 

- participă la supravegherea operaţiunilor de neutralizare prin incinerare la 

faţa locului şi ia măsuri pentru a preîntâmpina eventualele incendii; 

- asigură alte operaţiuni din categoria „situaţiilor de urgenţă” identificate în 

cadrul CLCB, ca necesare în controlul bolii. 

 

7.4. Ministerul Apărării 

- să participe, prin reprezentanţi, la şedinţele CNCB, respectiv ale CLCB; 

- să asigure sprijinul acţiunilor desfăşurate pentru controlul PPC, cu resurse 

umane şi materiale, respectând prioritatea misiunilor de bază ale 

structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

 

7.5. Ministerul Economiei și Infrastructurii 

- să asigure, în comun cu APL şi ANSA, instituirea punctelor de dezinfecţie 

și filtrelor sanitare pe drumurile publice aflate în administraţia acestora; 

- să asigure, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, semnalizarea 

corespunzătoare a punctelor de dezinfecţie, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului circulaţiei rutiere; 

- să asigure, la solicitarea ANSA, în comun cu MAI, redirecţionarea 

unităţilor de transport pe alte trasee, în scopul evitării traversării 

localităţilor infectate cu virusul PPC şi ulterioara diseminare a acestuia. 

 

7.6. Ministerul Finanţelor 

- să asigure suplinirea bugetului ANSA, cu surse financiare egale cu sumele 

cheltuite pentru eradicarea şi combaterea focarelor de boală înregistrate; 

- să asigure suplinirea bugetului ANSA cu surse financiare destinate 

despăgubirilor ce urmează a fi achitate proprietarilor de porcine care au 

fost ucise în scopul eradicării focarelor de pestă porcină clasică;  

- să acorde APL mijloacele financiare necesare aplicării măsurilor de 

combatere şi eradicare a focarelor de boală. 

 

7.6.1. Serviciul Vamal 
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- să asigure informarea călătorilor la punvtele de trecere a frontierei de stat, 

cu privire la restricțiile sanitar – veterinaare dispuse ca urmare a evoluției 

bolii; 

- să efectueze, prin intermediul autorităților administrative subordonate și în 

colaborare cu instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, 

controale oficiale la punctele de trecere a frontierei de stat, în care nu sunt 

organizate posturi de control sanitar – veterinar și fitosanitar, în vederea 

identificării în bagajele personale ale călătorilor a produselor de origine 

animală a căror întroducere în Republica Moldova este interzisă. 

 

7.7. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării 

- să organizeze prin intermediul direcţiilor de învăţămînt, la orele de 

dezvoltare personală discuţii cu elevii despre pericolul PPC. 

 

7.8. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

- să asigure informarea țărilor partenere despre restricțiile de import pentru 

prevenirea introducerii PPC pe teritoriul RM impuse de ANSA; 

- să identifice posibilitatea atragerii fondurilor și proiectelor externe necesare 

profilaxiei și combaterii PPC. 

 

7.9. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea 

Sunt parteneri operaţionali în răspunsul la focarele de boală, ca unităţi locale de 

sprijin. APL joacă un rol cheie în întărirea şi implementarea strategiilor de control 

al bolii şi sunt implicate în accesul rapid la resursele locale (echipamente), de 

asemenea, joacă un  rol semnificativ în furnizarea de sprijin pentru educarea 

populaţiei la nivel local. 

 

În timpul unui focar, primăriile locale vor asista UOL cu personal, vehicule, 

logistică şi spaţii, la solicitarea CLCB. Nivelul asistenţei va depinde de 

circumstanţele locale şi de presiunile care pot apărea. 

 

Sarcina APL este să: 

- colaboreze cu reprezentanţi ai poliției locale la instalarea semnelelor şi 

panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de 

supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată. 

Aceste afișe se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor 

de protecţie şi de supraveghere; 

- participe la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii acestora; 

- acorde sprijin, în cazul neutralizării alternative a teritoriului, prin 

identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru 

incinerare/îngropare; 

- pună la dispoziţie utilajele şi să sprijine cu personal activităţile referitoare 

la încărcare, săpare, astupare etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare 

alternativă; 
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- colaboreze cu reprezentanţi ai poliției locale în sprijinirea activităţilor de 

pază a obiectivelor, dacă este cazul. 

 

7.10.  Mass-media  

 

7.10.1. Presa scrisă 

- să publice articole despre recunoaşterea pestei porcine clasice, răspândirea, 

sursele de infectare, căile de transmitere, măsurile de profilaxie a bolii. 

 

7.10.2. Compania Teleradio-Moldova şi Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului 

- să monteze şi difuzeze spoturi video şi audio în scopul informării populaţiei 

despre riscul pestei porcine clasice. 

 
CAPITOLUL VIII 

GRUPUL NATIONAL DE EXPERTI (GNE) PENTRU PPC 
 

8.1. Sarcini ale GNE 

GNE reprezintă un organism cu rol consultativ, alcătuit din experţi în domeniul 

legislaţiei naționale și europene privind combaterea bolilor majore. 

 

Experţii din GNE pot fi recrutaţi din rîndurile experţilor privaţi în combaterea 

bolilor, ori, dacă acest lucru nu este posibil, din rândul experţilor din 

administraţia veterinară centrală şi de la nivelul raioanelor/municipiilor care au o 

bogată experienţă în controlul bolilor. 

 

GNE se constituie prin Ordin al Directorului general al ANSA și se întrunește ori 

de cîte ori este necesar în timpul evoluţiei unui focar sau caz, ori în perioada de 

linişte epidemiologică. 

 

Atribuţiile Grupului Naţional de Experţi: 

- Să asigure expertiză în domeniile solicitate şi să sprijine ANSA în 

activităţile de pregătire pentru abordarea situaţiilor de urgenţă; 

- Să-i consilieze pe Şeful STSA şi APL în ceea ce priveşte conduita de 

intervenţie şi metodele de abordare a focarului de boală, în funcţie de 

extinderea acestuia şi de realitatea din teren; 

- Să-i consilieze pe Şeful STSA şi  APL cu privire la stabilirea zonelor de 

restricţie (protecție și supraveghere) şi a amplasării punctelor de dezinfecţie 

pe drumurile de acces către exploataţii; 

- Să-i consilieze pe Şeful STSA şi  APL cu privire la metodele cele mai 

potrivite referitoare la  ucidere şi la eliminarea – neutralizarea cadavrelor; 

- Să analizeze datele obţinute din investigatiile epidemiologice şi să ajute la 

stabilirea sursei de infecţie a bolii. 
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8.2. Componenţa Grupului Național de Experţi pentru PPC  

- Directorul general adjunct  pe compartimentul sanitar-veterinar, ANSA; 

- Șeful Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, ANSA; 

- Inspector principal din cadrul Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, 

ANSA; 

- Inspector principal din cadrul Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, 

ANSA; 

- Directorul adjunct al IP CRDV; 

- Șeful secției virusologie, IP CRDV; 

- Șeful secției recepție probe și morfopatologie, IP CRDV; 

- Șeful Catedrei clinică II din cadrul facultății Medicină Veterinară, 

Universitatea Agrară de Stat; 

- Șeful secției supraveghere sanitar – veterinară din cadrul STSA, unde a fost 

confirmată boala.  

 

CAPITOLUL IX 

RESURSE  
 

9.1. Resurse de personal   

În controlul focarelor de boală, este necesară dislocarea rapidă de personal şi de 

echipamente spre CLCB din raionul/municipiul unde evolueaza focarul. 

 

La nivelul UOL a CLCB trebuie să se menţină o listă a personalului veterinar şi 

administrativ care poate fi contactat la momentul suspiciunii sau confirmării unui 

focar de boală.  

 

Lista trebuie să includă tot personalul calificat şi experimentat în controlul 

bolilor,  din cadrul raionului/municipiului, cu datele de contact ale fiecăruia. 

 

Subdiviziunile teritoriale ANSA au obligaţia să înfiinţeze o linie telefonică de 

sprijin disponibilă pentru public, pentru anunţarea suspiciunilor de boală. 

 

Numărul de persoane care operează în fiecare CLCB, atunci cînd PPC este 

confirmată, va fi dictat de numărul de focare şi de mărimea zonelor de restricție.  

Personalul CLCB va include: 

- personal administrativ de la nivelul raionului și STSA; 

- inspectori veterinari oficiali instruiţi în managementul  situaţiilor de 

urgenţă din domeniul sanitar veterinar, în cazul apariţiei PPC; 

- medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, instruiţi în diagnosticul 

bolilor pe specii, cu competenţe în ucidere,  măsuri de biosecuritate şi alte 

proceduri ce se aplică în zonele de control, operaţiunile de control a 

mişcării animalelor în teritoriu şi alte restricţii; 
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- personal tehnic auxiliar la nivelul CLCB, având competenţe în diverse 

operaţiuni (exemplu: evaluarea animalelor, ucidere, proceduri DDD care se 

execută în curţile infectate, şi operaţiuni privitoare la controlul mişcărilor); 

În cazul în care se consideră că personalul de la nivelul STSA nu este în număr 

suficient pentru activităţile de combatere (inspectorii veterinari oficiali şi medicii 

veterinari de liberă practică împuterniciţi şi personal tehnic ajutător), ANSA va 

detaşa, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, personal suplimentar de 

specialitate care lucrează în STSA din alte raioane/municipii, ori în alte structuri 

(medici şi personal tehnic din abatoare), care să efectueze activităţile de 

combatere necesare, în funcţie de amploarea evenimentului epidemiologic. 

Lista persoanelor de contact responsabile de instituirea Centrului local de 

combatere a bolii este stipulată în anexa nr. 4 a prezentului plan de contingență. 

 

9.2. Resurse de echipament şi materiale 

Haine de protecție, echipament pentru contenția porcilor, truse de necropsie 

pentru examinarea post-mortem și pentru colectarea probelor pentru diagnostic, 

echipament pentru uciderea efectivelor, echipamente pentru colectarea probelor 

de sânge, pentru curățare și dezinfecție, etc. sunt specificate în Manualul 

operațional pentru intervenția în focarele de PPC, cap. 17 „Lista materialelor și a 

echipamentelor necesare în gestionarea focarului”. 

 

La nivel local, CLCB trebuie să aibă acces imediat şi să poată procura rapid 

echipamentele de protecţie şi facilităţile  materiale care să asigure implementarea 

întregului set de măsuri pentru controlul bolilor. 

 

O parte din aceste echipamente şi materiale va fi stocată pentru cazuri de 

necesitate la nivelul STSA, iar restul trebuie să poată fi achiziţionat rapid, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile din surse publice 

sau private.  
 

CAPITOLUL X 

 PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND DEPOPULAREA EXPLOATAŢIILOR 

 

   În conformitate cu prevederile HG nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea 

Normei sanitar - veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii 

(care transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1099/2009, privind protecția 

animalelor în momentul uciderii), este prevăzut ca, înainte de depopularea 

exploataţiilor, fiecare autoritate competentă responsabilă de o operație de 

depopulare să stabilească un plan de acțiune – intervenţie, atât pentru a asigura 

respectarea normelor prevăzute în sus-numita Normă sanitar – veterinară, cât şi 

pentru a stabili ordinea activităţilor pentru asigurarea deplinei eficienţe în 

depopularea efectivelor. Acest plan de acţiune asigură coordonarea întregii 

activităţi de o manieră previzibilă şi eficientă. 
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Necesitatea planului de acţiune este stipulată, de asemenea, şi de prevederile 

Codului de Sănătate al Animalelor Terestre al OIE, Capitolul 7.6, art. 7.6.4. 

(Consideraţii în planificarea uciderii umane a animalelor). 

 

Planul de depopulare este, la rândul lui, parte a unui plan mai larg de acţiune 

privind intervenţia în focar, ce este elaborat la nivelul UOL a CLCB şi supus 

discuţiei şi aprobării în plenul CLCB. 

 

În elaborarea planului pentru depopularea exploataţiilor, este esenţial ca metoda 

de ucidere aleasă să fie sigură, uşor de aplicat şi să ofere garanţia că toate 

animalele sunt ucise rapid şi fără durere. 

 

Scopul planului de depopulare este: 

a) să asigure că activităţile de depopulare sunt efectuate corespunzător; 

b) să asigure depopularea fermei în mod rapid şi eficient; 

c) să respecte cerinţele de siguranţa pentru protecţia oamenilor care participă 

la depopulare; 

d) să respecte cerinţele de ucidere a animalelor în condiţii de siguranţă şi 

bunăstare; 

e) să confere siguranţa că ferma este gata pentru repopulare la încheierea 

aplicării măsurilor de control. 

 

Planul de depopulare trebuie să cuprindă: 

a) obiectivele şi scopul activităţilor de depopulare; 

b) numărul adăposturilor, specia şi numărul de animale care trebuie ucise; 

c) metodele de asomare şi ucidere, condiţiile de utilizare, parametrii cheie 

(cantitate substanţă, timp expunere etc); 

d) echipamentul, personalul şi materialele necesare; 

e) ordinea depopulării, ţinând cont de vârsta şi starea fiziologică a animalelor; 

f) numărul şi componenţa echipelor de ucidere; 

g) şeful operaţiunii de depopulare; 

h) seful întregii operațiuni de aplicare a măsurilor de control în focar; 

i) planificarea timpului necesar depopulării; 

j) locurile de ucidere a animalelor; 

k) planificarea timpului necesar derulării fiecărei activităţi; 

l) planificarea dezinfecţiei în adăposturi; 

m)  aspecte speciale referitoare la respectarea biosecurităţii şi a unor aspecte de 

mediu (dacă este cazul); 

n) previzibilitatea limitărilor/problemelor care ar putea apărea în timpul 

activităţilor de depopulare. 

Planul de acţiune va fi aprobat în plenul CLCB şi va fi comunicat: 
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a) tuturor partenerilor operaţionali care contribuie la combaterea focarului, 

pentru a fi strict respectat; 

b) proprietarului exploataţiei/agentului comercial unde s-au instituit 

restricţiile; 

c) ANSA spre informare şi pentru monitorizarea activităţilor de combatere. 

 

CAPITOLUL XI 

LABORATOARE DE DIAGNOSTIC AL PPC  

 

Examenele de laborator pentru diagnosticul pestei porcine clasice se vor efectua 

de către IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV) al Republicii 

Moldova, situat în Chișinău, str. Murelor 3.  

 

I.P. CRDV asigură colaborarea cu Laboratorul Internațional de Referință pentru 

Pesta Porcină Clasică: Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover, Bü17, D-30559 Hannover, Germany. 

 

In cazul în care capacitatea de diagnostic a I.P. CRDV, Directorul general al 

ANSA va asigura afluirea probelor la un alt laborator internaţional de diagnostic 

acreditat pentru pesta porcină clasică, în scopul diagnosticului bolii. 

 

CAPITOLUL XII 

 PROCEDURI DE INSTRUIRE PENTRU SERVICIILE VETERINARE  

 

Vor fi realizate de către specialişti în domeniul controlului bolilor de la nivel 

central sau local şi se va adresa personalului din administraţia de profil, celui 

sanitar veterinar şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a planului de 

contingenţă pentru pesta porcină clasică. Acest personal trebuie instruit periodic 

cu privire la procedurile specifice ce urmează a fi aplicate. 

 

Instruirea trebuie să cuprindă două nivele: 

a) instruirea grupurilor de experţi; 

b) instruirea întregului personal implicat în combaterea PPC;  

Cursurile de instruire se efectuează după un program elaborat care include: 

a) prezentarea bolii (aspecte clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi 

combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică; 

b) aspecte privind intervenţia în focarele de boală, stabilirea zonelor de 

restricţie, ancheta epidemiologică, uciderea ecarisarea, procesarea 

deşeurilor, activităţii de screenig, proceduri de trasabilitate, dezinfecţie, 

comunicare; 

c) modul de notificare a bolii; 

d) realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a 

populaţiei etc. 
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Exercițiile de simulare și instruirile pot fi organizate la nivel: 

a) local, pentru instruirea personalului de pe teritoriul unui raion/municipiu; 

b) regional, pentru instruirea personalului mai multor raioane din aceeasi 

regiune; 

c) național, pentru instruirea personalului din întreaga țară.  

Organizarea exercițiilor naționale și regionale revine în sarcina ANSA, iar a celor 

locale revine STSA.  

 

Planul de contingență și manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate, în 

funcție de deficiențele de aplicare descoperite în timpul instruirilor și de 

modificările în structura Lanțului de Comandă, ori de câte ori este necesar. 

 

La nivel local, Planul de contingență și manualul operațional pentru PPC vor fi 

reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura Lanțului de Comandă 

și a personalului implicat. 

 

CAPITOLUL XIII  

PROGRAME DE INSTRUIRE A PERSONALULUI 

 

ANSA are obligaţia întocmirii programelor de instruire şi a exerciţiilor de 

simulare la sfârşitul anului în curs, pentru anul ce urmează şi să organizeze şi 

monitorizeze desfăşurarea acestor activităţi. 

 

Personalul veterinar implicat în combaterea bolilor din STSA şi din APL cu rol în 

controlul bolilor trebuie instruit periodic, prin sesiuni de instruire şi prin exerciţii 

de simulare în timp real şi în sală. 

 

Conform prevederilor europene  în vigoare referitoare la combaterea bolilor, 

pentru pregătirea reacţiei la urgenţele determinate de evoluţia bolilor majore, 

trebuie organizate de către autoritatea competentă centrală: 

a) instruiri/seminarii privind epidemiologia (semnele clinice, investigatia 

epidemiologică) şi metodele de control al bolilor; 

b) exerciţii de simulare în sală, exersare de anumite proceduri sau alerte, 

organizate de una/două ori pe an; 

c) activităţi de formare în tehnicile de comunicare, cu scopul de a organiza 

campanii de sensibilizare privind apariţia epizootiilor curente, adresate 

autorităţilor, exploataţiilor şi medicilor veterinari; 

d) exerciţii de simulare în timp real, în teren, pentru testarea aplicabilităţii 

planurilor de contingenţă elaborate de către autoritatea competentă 

centrală. 

 

Autorităţile competente raionale/municipale vor informa ANSA despre toate 

instruirile organizate în domeniu, pe plan local. Evidenţele instruirilor trebuie 
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păstrate de către autoritatea competentă centrală şi vor fi prezentate misiunilor de 

audit în acest domeniu. 

 

Personalul veterinar din LNR trebuie să urmeze, de asemenea, cursuri de instruire 

periodice sau să participe la teste inter-laboratoare cel puţin o dată pe an. 

 

Personalul veterinar din laborator trebuie să fie instruit cu privire la noile 

echipamente pentru laboratoare şi la testele de diagnostic pentru PPC. 

Organizatorii instruirii, trebuie să întocmească dosarele după care au fost 

organizate instruirile, cu semnătura de prezenţă a personalelor instruite. 

 

CAPITOLUL XIV  

PROGRAME DE INFORMARE ŞI  DE CONŞTIENTIZARE A 

POPULAŢIEI ŞI A FACTORILOR DE DECIZIE 
 

Atât în timp de linişte epidemiologică, cât şi în perioadele de evoluţie a bolii, 

autoritatea competentă centrală şi structurile deconcentrate din teritoriu trebuie să  

informeze şi conştientizeze fermierii, factorii de decizie şi publicul prin: 

a) comunicate de presă privind situaţia bolilor majore care evoluează în 

Europa în țările vecine şi în lume, în scopul conştientizării şi al pregătirii 

acestora pentru situaţiile de urgenţă generate de evoluţia bolior majore la 

animale; 

b) afişarea în locuri publice de material informativ referitor la bolile cele mai 

probabile de a evolua în teritoriu; 

c) tipărirea de broşuri informative şi răspândirea lor printre fermieri, cu 

ajutorul medicilor veterinari oficiali, medicilor veterinari de liberă practică 

împuterniciţi şi a primăriilor locale; 

d) anunţuri în media şi pe internet; 

e) şedinţe informative publice pentru publicitate intensivă la acutizarea bolii. 

 

Modelele de afişe, dispoziţii şi anunţuri care vor circula vor fi cele recomandate 

sau parte a Manualelor Operaţionale pentru fiecare boală ori grup de boli 

asemănătoare. 

 

ANSA trebuie să prevadă în bugetul anual fonduri pentru tipărirea de materiale 

informative. 

 

Atunci când există un risc mărit privind evoluţia bolilor în ţările terţe din jurul 

RM, Guvernul va iniţia o campanie de informare a populaţiei asupra acestui 

aspect, precum şi a riscului pentru Moldova, prin intermediul mass-media – TV şi 

articole în presa scrisă, la solicitarea scrisă a ANSA. 
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În timpul evoluţiei unor focare de boli majore, ANSA are obligaţia înfiinţării unei 

linii  telefonice de urgenţă la nivel central și raional/municipal la care se pot 

solicita/oferi informaţii cu privire la boali si evoluţia acestora. 

 

Crescătorii vor fi anunţaţi prin media că vor primi despăgubiri pentru animalele 

bolnave găsite în exploataţii, pentru a stimula anunţarea cazurilor de boală. 

 

ANSA are obligaţia menţinerii pe pagina de web a Planului Naţional de 

Contingenţă pentru PPC bolile specificate în forma personalizată (lanţul de 

comandă şi rezervele de personal, materiale şi echipamente) şi va avea obligaţia 

transmiterii lui spre informare tuturor structurilor administrative deconcentrate ale 

CLCB raional/municipal.  

 

CAPITOLUL XV 

ELIMINAREA CADAVRELOR 
 

Uciderea animalelor şi eliminarea carcaselor în cazul izbucnirii unui focar al unei 

boli majore se va face cât mai rapid posibil, pentru a impiedica răspândirea bolii 

în exploataţiile de contact. 

 

Eliminarea  carcaselor se poate face prin două metode: 

a) Convenţional (prin neutralizarea în unităţi specializate); 

b) Alternativ, acolo unde este depăşită capacitatea de neutralizare a cadavrelor 

sau unde condiţiile epidemiologice o impun, pot fi folosite metode 

alternative de eliminare a cadavrelor, ca incinerarea și îngroparea. 

 

Dacă se hotărăşte folosirea unor metode alternative de eliminare, trebuie mai întâi 

să fie consultată Autoritatea Locală pentru Protecţia Mediului, cu privire la 

locurile potrivite ce vor fi folosite şi să se obţină aprobarea acesteia şi a primăriei 

locale. 

 

Toate CLCB au sarcina de a identifica, în perioada de linişte epidemiologică, 

terenurile de pe raza raionului/municipiului care corespund cerinţelor pentru 

eliminarea alternativă a cadavrelor şi să comunice lista lor către ANSA. 

 

Atunci când folosește metode alternative de neutralizare, ANSA trebuie să 

informeze Organizației  Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE)  despre: 

a) Recurgerea la posibilităţile prevăzute mai sus cu privire la materiile de risc; 

b) Zonele clasificate ca fiind “zone îndepărtate”, în scopul aplicării 

prevederilor respectivului articol şi motivele acestei clasificări. 

 

Descrierea metodelor de ucidere şi de distrugere a carcaselor este cuprinsă în 

procedurile din Manualul Operaţional pentru PPC. 
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Detalii privitoare la amplasarea şi marcarea acestor locuri pot fi consultate în 

Manualul Operaţional pentru PPC. 

 

CAPITOLUL XVI 

VACCINAREA CONTRA PESTEI PORCINE CLASICE 

 

În Republica Moldova nu se practică vaccinarea preventivă contra PPC. 

 

În cazul în care pesta porcină clasică a fost confirmată şi există pericolul 

extinderii bolii în zona de protecţie sau chiar în zona de supraveghere, Agenţia 

Națională pentru Siguranţa Alimentelor poate introduce în aceste zone vaccinarea 

de necesitate (urgentă) contra pestei porcine clasice. 

  

Dacă pesta porcină clasică a fost confirmată la mistreţi, iar datele epizootologice 

disponibile demonstrează că aceasta poate să se răspîndească, se purcede la 

vaccinarea mistreţilor, conform procedurilor şi prevederilor stabilite la pct. 56 al 

Normei sanitare veterinare pentru controlul PPC. 

 

Dacă zona de vaccinare se află în apropierea teritoriului unui stat vecin în care, de 

asemenea, se aplică măsuri pentru eradicarea pestei porcine clasice la porcii 

sălbatici, trebuie asigurată concordanţa între planul de vaccinare şi măsurile 

aplicate în acest stat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X E: 
    Anexa nr. 1 

    la Planul de contingenţă al 

    Republicii Moldova pentru  

    pesta porcină clasică 
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Diagrama Lanțului de Comandă 

 
 

 

 

 

 

 

CNCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

 UOC – Unitatea Operațională Centrală 

 DDD – Dezinfecție, dezinsecție, deratizare 

 

    Anexa nr. 2 

    la Planul de contingenţă al 

    Republicii Moldova pentru  

    pesta porcină africană 

 

Prim – ministru – Președintele Comisiei 
 

Comisia pentru Situații Excepţionale Republicană 
 

 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
Directorul general ANSA  

 

UOC 
 

IP CRDV 
 

Președintele Consiliului raional/municipal  
 

Comisia pentru Situații Excepţionale Teritorială 

 

Şeful Direcţiei raionale/municipale pentru 
siguranţa alimentelor 

 

Compartimentul 

epidemiologie 

 

Compartimentul  

operativ 

 

Compartimentul 

aprovizionare cu 
materiale 

 

 

Echipa de 
evaluare a 

animalelor 

 

 

Echipa de 

ucidere 

 

Echipa de 

monitorizare a 

implementării 
măsurilor de 

control 

 

Echipa de 

DDD 

 

Echipa 

construcț. 

dezinfect. 

rutiere 

 

Echipa 

investigația 

epidemiologică 
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Diagrama Centrului Național de Combatere a Bolii 
 

 

 

 

 

 

C 

N 

C  

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

 CNCB – Centrul Național de Combatere a Bolii  

 GNE – Grupul Național de Experți  

 

    Anexa nr. 3 

    la Planul de contingenţă al 

    Republicii Moldova pentru  

    pesta porcină africană 

 

Unitatea Centrală de Decizii (UCD) 
 

Unitatea Operațională Centrală (UOC) 
 

Prim – ministru – Președintele UCD 
Reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii publice 
centrale desemnate în Comisia pentru Situații Excepţionale 

Republicană 
 

Directorul general ANSA – Președinte UOC 
Șeful Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor –Adjunctul 

Colaboratori din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în gestionarea 

situației de urgență 

 

Unitatea Centrală de Sprijin (UCS) 

Mass - media 

Comunicare 
internă și externă 

GNE 
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Diagrama Centrului Local de Combatere a Bolii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLCB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Anexa nr. 4 

    la Planul de contingenţă al 

    Republicii Moldova pentru  

    pesta porcină clasică 

Unitatea Locală de Decizii (ULD) 
Președinte: Președintele Consiliului raional/municipal 

Șeful subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor 
Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor raionale/municipale 

Direcțiile pentru situații excepționale 
Inspectoratele teritoriale de Poliție 

Direcțiile agricole 
Inspectoratele ecologice raionale, etc. 

 

 

Unitatea Operațională Locală (UOL) 
Șeful subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor 
Secțiile supraveghere sanitar – veterinară din cadrul STSA  

Personal auxiliar din cadrul subdiviziunilor instituțiilor implicate în 
gestionarea situației de urgență 

 

 

Compartimentul 

epidemiologie 

Compartimentul 

aprovizionare cu materiale 

Compartimentul  

operativ 

Echipa de 
evaluare a 

animalelor 

 

Echipa 

de 

ucidere 

 

Echipa 

de DDD 

 

 

Echipa de 

monitorizare a 

implementării 
măsurilor de 

control 

 

Echipa 

construcț.

dezinfect. 

rutiere 

 

Echipa 

investigația 

epidemiolo

gică 

 

Unitatea Locală de Sprijin 
(ULS) 

 

În funcție de necesități 
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Lista Unităților Operaționale Locale (UOP) din cadrul  

Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) 

 

 
Nr. Denumirea raionului/ 

municipiului 

Șeful Subdiviziunii 

teritoriale pentru 

siguranța alimentelor 

Telefon de 

serviciu 

1. Anenii Noi Andronic Petru 0265-22957 

2. Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni) Roşca Alexandru 0247-22300 

3. Cahul (cu raza de acoperire și a r. Vulcănești) Maximenco Sergiu 0299-41833 

4. Cantemir (cu raza de acoperire și a r. Leova) Secrieru Sergiu 0273-23313 

5. Călărași (cu raza de acoperire și a r. Telenești) Orbu Tudor 0244-75432 

6. Căușeni (cu raza de acoperire și a r. Ștefan Vodă) Agapii  Vitalii 0243-23087 

7. Cimișlia (cu raza de acoperire și a r. Basarabeasca) Jubea Valentina  0297-22576 

8. Criuleni (cu raza de acoperire și a r. Dubăsari) Dolganiuc Vitalie  0248-55280 

9. Drochia Șatropa Sveatoslav  0252-22474 

10. Florești (cu raza de acoperire și a r. Șoldănești) Prodan Alexandru 0250-22010 

11. Fălești  (cu raza de acoperire și a r. Glodeni) Maican Vladimir  0259-23761 

12. Hîncești (cu raza de acoperire și a r. Ialoveni) Cojocaru Dumitru 0269-23659 

13. Ocnița (cu raza de acoperire și a r. Dondușeni) Cvasniţcaia Nadejda 0271-22267 

14. Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina) Lisnic Sergiu  0235-21640 

15. Rîșcani Eremciuc Iurie 0256-24751 

16. Soroca Moraru Fiodor 0230-23157 

17. Strășeni Stamati Vsevolod 0237-22831 

18. Sîngerei  Golban Valeriu 0237-22831 

19. Taraclia Lisița Ivan 0294-25377 

20. Ungheni (cu raza de acoperire și a r. Nisporeni) Echim Valeriu 0236-22876 

21. Comrat (cu raza de acoperire și a r. Ceadîr-Lunga) Tucan Mihail 0298-22518 

22. Municipiul Chișinău Vengher Roman  022-593-234 

23. Municipiul Bălți Postolachi Iurie 0231-29926 
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Definiții  



În sensul prezentului Manual, noţiunile de bază utilizate sunt descrise la cap. I, pct. 3 al Normei sanitar – veterinare privind stabilirea măsurilor de control al pestei porcine clasice (în continuare Norma sanitar – veterinară), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19 decembrie 2016.




PARTEA I

PREZENTAREA MANUALULUI

GENERALITĂŢI



Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu despre cum trebuie acţionat în cazul suspiciunii şi confirmării PPC, de a stabili conduita de alertă şi intervenţie în caz de necesitate pentru PPC în profilaxia şi măsurilor de combatere.



Manualul descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea măsurilor de control pentru pesta porcină clasică (PPC), începand de la anunţarea suspiciunilor de boală, notificarea bolii către Autoritatea Competentă Centrală, activarea Celulei de criză, Centrului National de Combatere a Bolii şi a Centrelor Locale de Combatere a bolii până la aplicarea măsurilor de control al bolii în focare și stingerea bolii. 



Pe lângă aceasta, legislaţia relevantă în domeniu poate completa cadrul legal de aplicare a măsurilor de combatere.



Formularistica necesară diferitelor etape de combatere este atașată la sfârșitul manualului, în partea IV Formulare specifice.





Link-uri de interes:



Guvernul Republicii Moldova: http://www.gov.md

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: http://www.madrm.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne: http://www.mai.gov.md

Ministerul Justiției: http://www.justice.gov.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: http://www.msmps.gov.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: http://www.ansa.gov.md

Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar: http://www.crdv.moldagro.md

Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE): http://www.oie.int

EUROLEX (link legislativ): http://www.eurolex.ro

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/

Uniunea Europeană: http://europa.eu/

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO): http://www.fao.org/home/en/








Capitolul I



1.1. Istoric și răspândire



Boala a fost semnalată prima dată în anul 1833 langă Cincinati, în statul Ohio din America de Nord, fiind descrisă sub numele de: ‘’hog-chorela’’, caracterizată ca o epizootie cu mare difuzibilitate. 



Pana la stabilirea naturii sale virotice, pesta porcina clasică a fost confundată cu Pasteureloza si Salmoneroza porcului, fiind cunoscută sub numele de: Pneumoenterita infectioasă a porcului. In urmatoarele 2 decenii, după prima ei aparitie, boala s-a extins în toate statele Americii de Nord producând pagube mari. Ea continua să fie confundată cu alte boli din grupa bolilor rosii ale porcului (rujetul, posteureloza, salmoneloza).



Schimburile între statele industriale și comerțul între S.U.A. și Anglia; mai ales importul de reproducători au dus la introducerea bolii în Anglia unde a fost semnalată prima dată în 1862, lângă Windsor.



Din Anglia, prin reproducătorii importați boala pătrunde mai tarziu în: Norvegia (1882), Suedia (1882), Elvetia (1886), Germania (1893), Olanda, Danemarca. In Franța este semnalată prima dată lângă Marsilia în anul 1867; in același an este semnalată în Rusia, ea fiind adusă prin reproducatorii amelioratori.



Mai tarziu pesta porcina clasică a fost identificata în România (1893), Austro-Ungaria (1895), Serbia(1896). Până la sfârșitul secolului al-XIX-lea, boala s-a extins în toate tările din Europa.

  

1.2. Date privind etiologia, simptomatologia şi diagnosticul PPC 

1.2.1. Date generale 

Boală produsă de un virus din familia Flaviviridae, genul Pestivirus. Rezervoarele naturale ale virusului le constituie porcii domestici şi mistreţi. Mişcarea animalelor infectate este cea mai obişnuită metodă de răspândire a acestei boli. Transmiterea bolii este facilitată prin:

· contactul direct între animale, prin secreţii, excreţii, material seminal, sânge;

· vizitatori, veterinari, comercianţi care pătrund în exploataţiile de porcine;

· transmitere indirectă, prin adăposturi, vehicule, haine, instrumente şi ace;

· deşeuri alimentare netratate termic sau insuficient tratate, folosite în hrana porcilor;

· infecţii transplacentare.

Sursa virusului o constituie:

· sângele şi ţesuturile, secreţiile şi excreţiile animalelor bolnave şi moarte;

· purceii infectaţi congenital cu viremie persistentă şi care pot împrăştia virusul luni întregi;



Deşi alte specii de animale sunt capabile să împrăştie mecanic boala prin contactul cu excreţiile infectate, ele nu sunt capabile să dezvolte semne clinice de boală. 



Căile de infecţie sunt: ingestia, contactul cu  mucoasa conjunctivală, membranele mucoase, leziuni ale pielii, inseminările, contactul cu sângele animalelor bolnave.

1.2.2. Semne clinice 

Perioada de incubaţie este de 2 – 14 zile. 

Semne clinice în forma acută:

· febră (41ºC), anorexie, letargie, hiperemie multifocală şi leziuni hemoragice ale pielii, conjunctivite, cianoza pielii, în special a extremităţilor;

· constipaţie pasageră, alternând cu diaree, vomitări ocazionale, dispnee, tuse;

· ataxie, pareze şi convulsii;

· moarte, dupa 5-15 zile de la apariţia semnelor clinice;

· mortalitatea la porcii tineri poate atinge 100%;

Semne clinice în forma cronică: 

· apatie, apetit capricios, pirexie, diaree prelungită;

· refacere aparentă cu eventuale recăderi şi moarte, în final.

· moartea fetusilor, resorptie, mumificare, nastere prematura;

· avort (rar) 

Semne clinice în forma de PPC transmisă congenital:

· tremor congenital, slăbiciune, dezvoltare greoaie pe parcursul câtorva săptămâni sau luni, urmată de moarte;

· porcii afectaţi sunt clinic normali, dar cu viremie persistentă, fără răspuns imun. 

1.2.3.  Leziuni anatomopatologice

În forma acută: 

· leucopenie și trombocitopenie;

· peteșii și echimoze răspândite neuniform, în special pe piele, ganglionii limfatici, laringe, vezică, rinichi, conexiunea ileocecală;

· infarcte multifocale pe marginea splinei (caracteristice, deși nu sunt întotdeauna prezente);

· ganglionii limfatici sunt măriți în volum și hemoragici;

· encefalomielite cu îngroșări perivasculare.



În forma cronică:

· butoni ulceroşi în cecum şi în intestinul gros;

· emacierea ţesutului limfoid;

· leziunile hemoragice şi inflamatorii  lipsesc adesea.



În forma congenitală: 

· erori în formarea mielinei din SNC, hipoplazie cerebelară, microencefalie, hipoplazie pulmonară, hidropizie și alte malformații;

1.2.4. Diagnostic diferenţial

Se realizează față de: 

· PPA - nu se poate distinge numai pe baza semnelor clinice şi anatomopatologice, este esenţială trimiterea probelor pentru examinare de laborator;

· infecţii cu virusul diareei virale bovine;

· salmoneloză, erizipel, pasteureloză acuta, alte encefalomielite virale;

· streptococie, leptospiroză;

· intoxicaţiile cu  substanţe cumarinice.



Capitolul 2

Profilaxia generală în vederea prevenirii şi controlului

introducerii pestei porcine clasice în exploataţiile de porcine

2.1. Măsuri de profilaxie sanitară și epidemiologică: 

· Respectarea măsurilor de biosecuritate specifice;

· Comunicarea efectivă între autorităţile veterinare, practicienii veterinari şi crescătorii de porcine în vederea depistării rapide şi a notificării suspiciunilor de boală; 

· Crearea unui sistem eficient de raportare a bolii; 

· Politici stricte de comerţ intracomunitar şi import pentru porcii vii şi pentru carnea de porc proaspată şi tratată termic;

· Carantina porcilor cumpăraţi din surse terţe, înainte de introducerea lor într-un efectiv;

· Interzicerea folosirii resturilor menajere în hrana porcilor, sau, cel puţin, sterilizarea lor eficientă;

· Controlul eficient al unităţilor de rendering (neutralizare);

· Supraveghere serologică structurată, avand ca ţintă mai ales scroafele şi porcii de reproducţie;

· Identificarea şi înregistrarea corectă a suinelor într-o baza de date gestionată eficient;

· Controlul riguros al mişcărilor de porcine în teritoriu.

2.2. Măsuri de profilaxie medicală 

Nu este cazul. Porcii bolnavi nu se tratează, politica de control al bolii impunând uciderea pe loc şi neutralizarea în unităţi specializate. Vaccinarea profilactică contra PPC este interzisă. 


Capitolul 3

Formulare necesare la întocmirea dosarelor focarelor de PPC



Dosarul fiecărui focar de PPC trebuie să cuprindă următoarele documente:



3.1. Documente cu modele tip, inserate în partea a IV- a a prezentului manual:



1. Raport de notificare internă pentru suspiciune 

2. Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de pesta porcină clasică 

3. Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite.

4. Raport de inspectie al exploatatiei de porcine.

5. Act de necropsie

6. Ancheta epidemiologica inițială 

7. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii

8. Raport de notificare internă pentru confirmare

9. Ancheta epidemiologică finală

10. Dispozitie de instaurare a zonelor de protectie si supraveghere

11. Fisă de evaluare

12. Dispozitie de ucidere în caz de confirmare a pestei porcine clasice

13. Cerere către Autoritatea locală pentru Protectia Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului;

14. Act de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

15. TABEL privind evidența vaccinării/revaccinării (daca este cazul).

16. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii 



3.2.  Documente care nu au modele specifice în manualul operational, ele fiind ori documente elaborate ad-hoc în CLCB, ori documente elaborate de laboratoare sau alte institutii:



- Raport de încercări la suspiciunea bolii;

- Raport de încercări la confirmarea bolii;

- Planul de actiune pentru combaterea si controlul bolii;

- Harta focarului;

- Proces verbal privind evidența animalelor ucise ca urmare a aplicării măsurilor de control al bolii;

- Derogări (dacă este cazul);

- Buletine de analiză în urma testelor de sanitație a fermei;




PARTEA II

ACTIVITĂȚI LA SUSPICIUNEA ÎN PESTA PORCINĂ CLASICĂ



Capitolul 4

Măsuri de control în cazurile de suspiciune a bolii



4.1. Notificarea pestei porcine clasice la suspiciunea bolii

Suspiciunea cu privire la PPC este notificată imediat și obligatoriu STSA. 

La rândul ei, STSA notifică Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul ANSA, prin e-mail (notificare.dssv@ansa.gov.md), telefon sau fax (022-26-46-71 sau 022-26-46-72).



Notificarea internă a suspiciunii bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp posibil (dar nu mai mult de 24 de ore), în conformitate cu prevederile „Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul din Formularul nr. 1: Raport de notificare internă a bolilor pentru suspiciune.



Autoritatea competentă inițiază imediat mijloace oficiale de investigare pentru a confirma sau infirma prezența bolii.



Cazurile în care se notifică suspiciunea sunt:

· suspiciuni de PPC apărute în exploataţiile, comerciale sau nonprofesionale;

· suspiciuni de PPC apărute în abatoare şi mijloacele de transport;

· suspiciuni de PPC apărute în mediul sălbatic, la mistreţi.



4.2. Activităţi desfăşurate la suspiciunea bolii

Atunci când o exploataţie conţine unul sau mai mulţi porci suspecţi de a fi infectaţi cu virusul PPC, autoritatea veterinară competentă trebuie să dispună punerea în aplicare imediată a mijloacelor oficiale de investigare, pentru a confirma sau a infirma prezenţa bolii menţionate, conform procedurilor stabilite în Manualul de diagnostic pentru pesta porcină clasică.



Decizia de a recunoaște o exploatație ca fiind suspectă de PPC va fi luată în  baza urmatoarelor criterii:

a) Manifestări clinice și anatomopatologice la porci:

· febra cu creșterea subită a morbiditătii și mortalității;

· febră cu sindrom hemoragic;

· febră cu simptome nervoase;

· febra de origine necunoscută unde tratamentul cu antibiotice eșuează în a înbunătăți statusul de sănătate;

· avorturi și probleme legate de creșterea infertilității în cursul ultimelor trei luni;

· tremurături ale sugarilor;

· animale cronic bolnave;

· întârzieri în creștere ale animalelor tinere;

· peteșii și echimoze hemoragice, în special în limfonoduli, rinichi, splină, vezica urinară și laringe;

· infarcte sau hematoame, în special în splină;

· butoni ulceroși în intestinul gros, în cazurile cornice, în mod particular lângă joncțiunea ileo-cecală.



b) Considerații epidemiologice:

· porcii au venit în contact direct sau indirect cu alți porci la care s-a diagnosticat deja PPC;

· exploatația s-a aprovizionat cu porci dintr-o exploatatie în care s-a demonstrat existența virusului PPC;

· scroafele au fost înseminate artificial cu material seminal originar de la o sursă suspectă;

· a existat un contact direct sau indirect cu porcii sălbatici dintr-o populație unde a apărut PPC;

· porcii sunt crescuți sub cerul liber, într-o regiune unde porcii sălbatici sunt infectați cu PPC;

· porcii au fost hrăniti cu lături și există o suspiciune ca aceste lături nu au fost tratate termic în așa fel încât, dacă ar fi existat virusul PPC în ele, el să fi fost inactivat;

· o posibilă expunere ar fi apărut, în urma intrării unei persoane în gospodărie, transportului, etc.



c) În baza rezultatelor testelor serologice:

· reacții serologice cauzate de o infecție virală de PPC nenotificată sau prin vaccinare;

· reacții de încrucișare între anticorpi PPC și alte tulpini de pestivirusuri;

· detecția unui singur animal reactiv. 


 Atunci când STSA consideră că prezența pestei porcine clasice într-o exploatație nu se poate infirma, ea pune imediat exploatația sub supraveghere oficială, acesta emite dispoziţia de supraveghere şi măsurile de restricţie, conform modelului din Formularul nr. 2: Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de pestă porcină clasică și dispune următoarele:

· efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploatație și, pentru fiecare categorie, să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi infectați; recensământul se va actualiza pentru a ține seama de porcii născuți și morți în perioada de suspiciune; datele acestui recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare vizită;

· toţi porcii din exploataţie să fie menţinuţi în adăposturile lor sau ţinuţi închişi în alt loc în care pot fi izolaţi;

· interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din aceasta. Atunci când este necesar, autoritatea competentă poate să extindă interdicția de ieșire din exploatație a animalelor din alte specii și să pretindă aplicarea unor măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor;

· nici o carcasă de porc să nu fie expediată din exploataţie fără o autorizaţie eliberată de STSA;

· interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a eliberat o autorizație în acest sens. Carnea, produsele din carne de porc, materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploatație;

· porcinele moarte, bolnave sau suspecte de contaminare se izolează, iar numărul lor se înscrie într-un registru. Lista trebuie actualizată zilnic;

· deplasarea persoanelor spre sau din exploataţie să fie permisă doar în baza autorizării și a mențiunii lor în registrul de acces în exploatație;

· deplasarea vehiculelor spre sau din exptoataţie să fie permisă doar dupa corecta lor dezinfectare;

· utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploatației înseși. Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului PPC;

· dezinfectarea minuţioasă a mijloacelor de transport înainte de a ieşi şi de a intra în exploataţie, iar în exploataţiile comerciale trebuie împrospătată constant soluţia din dezinfectorul rutier;

· demararea investigației epizootologice;



Un poster/avertizare colorat cât mai intens, cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină clasică” este plasat de autoritatea sanitară veterinară locală la intrarea în exploataţie, într-un loc cât mai vizibil.



De asemenea, în localitatea afectată, se va afişa un poster informativ pentru crescătorii de porcine asupra caracteristicilor şi simptomatologiei pestei porcine clasice (PPC) şi a modului de combatere a acesteia (politica de eradicare, de compensare etc.) pentru informarea cetăţenilor. Astfel de informări se pot afişa la panoul Consiliului Local, poştei, şcolii comunale, bisericii, cabinetului medical uman, cabinetului medical veterinar, magazinelor din localitate, în general, în locurile frecventate de cetăţeni. 



În vederea informării cetaţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine clasice pe teritoriul unei localitaţi, CLCB împreună cu Consiliul local al Primăriei pot emite dispoziţii de înştiinţare şi informare a cetaţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii. Acest tip de dispoziţie se afişează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citită de cât mai mulţi cetăteni. Dispoziţia de înştiinţare respectă modelul Formularului nr. 3: Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite.

Se pot folosi şi alte mijloace de informare, dacă ele există (mass media locală).



Tabelul 1: Activităţi desfăşurate în funcţie de nivelul de suspiciune al PPC

		Nivelul de alertă la suspiciune

		Activităţile întreprinse



		Nivelul 0: Suspiciunea nu se justifică în urma examinarii clinice coroborată cu datele furnizate de ancheta epidemiologică.

		Nu este urmată de acţiuni ulterioare.



		Nivelul 1: Leziunile şi semnele clinice nu sunt tipice, dar suspiciunea de boală nu poate fi exclusă doar pe baza investigaţiilor iniţiale.

		Animalele suspecte sunt lăsate în viaţă şi sunt puse sub observaţie clinică, exploatatia se plasează sub control temporar; se trimit probe pentru diagnosticul de laborator.



		Nivelul 2: Leziunile şi semnele clinice sugerează prezenţa pestei porcine clasice, dar nu sunt pe de-a-ntregul convingătoare.

		Animalele suspecte sunt lăsate în viaţă şi sunt puse sub observaţie clinică. Sunt impuse restricţii asupra mişcării animalelor.

Se trimit probe pentru diagnostic de laborator. Opţional, se poate impune o zonă de control temporar de 1 km.



		Nivelul 3: Autoritatea veterinară competentă a deschis investigaţiile în exploataţie, iar semnele clinice pledează

pentru evoluţia bolii

		Animalele bolnave şi moarte sunt izolate.

Se impun restricţii pe circulaţia animalelor şi se trimit probe pentru diagnosticul de laborator. Se plasează exploataţia sub control temporar; se poate institui o zonă de control temporar.



		Nivelul 4: Boala este confirmată în laborator.

		Se impun restricţii totale asupra exploataţiei. Se stabilesc zona de protecţie şi zona de supraveghere. Animalele din exploataţie se ucid şi se neutralizează. Se curăţă şi dezinfecteză adăposturile şi spaţiile.







Restricţii temporare asupra mişcării pot fi introduse şi pentru mişcarea porcinelor domestice dintr-o zonă definită, sau în întreaga ţară. Aceste restricţii pot fi extinse şi pentru mişcarea mamiferelor din speciile domestice, dar în acest caz, ele trebuie să nu dureze mai mult de 72 ore fără justificare. Dacă circumstanţele o permit, aplicarea acestor măsuri poate fi limitată la porcinele domestice suspecte a fi infectate şi la unităţile lor de producţie.



O zonă de control temporar poate fi stabilită în jurul exploataţiei, pană la aflarea diagnosticului, în vederea controlării eventualei infecţii. Dimensiunea zonei poate fi diferită, în funcţie de epidemiologia bolii şi de riscul apreciat de către autoritatea veterinară competentă teritorială.



Când este necesar, și atunci când consideră că este posibil, datorită situaţiei epidemiologice şi dacă exploataţia care conţine porci suspecţi este localizată într-o zonă cu o densitate mare de suine, autoritatea veterinară locală poate limita aplicarea acestor măsuri doar la porcii suspecţi de a fi infectaţi sau contaminaţi cu virusul pestei porcine clasice şi la partea exploataţiei în care aceştia au fost ţinuţi, cu condiţia ca aceşti porci să fi fost adăpostiţi, ţinuţi şi furajaţi complet separat de ceilalţi porci din exploataţie.



In orice caz, trebuie prelevat un număr suficient de probe de la porcii bolnavi sau morti, pentru ca prezenţa virusului pestei porcine clasice să poată fi confirmată sau infirmată, conform Manualului de diagnostic pentru PPC;



4.3. Precauţii la inspecţia exploataţiilor în suspiciunea de boală

In situatia în care se confirmă evolutia PPC, STSA trebuie să aplice măsurile stabilite în deciziile Centrului Local de Combatere a Bolilor, astfel: 

a) stabilește măsurile ce se impun pentru prevenirea răspândirii bolii în teritoriu;

b) efectuează investigația epizootologică, prin care stabilește data prezumtivă a apariției bolii, originea, sursele de contaminare și extinderea acesteia;

c) controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminată.



Atunci când exploataţiile de contact sunt vizitate de grupul de experţi epidemiologi, de grupul de evaluatori, ori de grupul de experţi pentru uciderea sau tăierea animalelor, aceştia trebuie să urmeze itinerarii precise în cadrul exploataţiei, stabilite de către autoritatea veterinară oficială, managerul exploataţiei şi persoanele din grupurile respective.



Grupul de experţi epidemiologi va inspecta clădirile, începând de la cele în care nu există nici o suspiciune de îmbolnăvire sau de contaminare şi în final vor accede, împreună cu grupul de experţi pentru uciderea sau tăierea animalelor, la clădirile în care există animale suspecte de contaminare, suspecte de îmbolnăvire sau bolnave, în această ordine. Astfel de vizite se realizează numai cu autorizarea medicului veterinar oficial ce răspunde de exploataţie sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, dacă i-au fost transferate astfel de competenţe.



Atunci când persoanele menţionate la punctele anterioare efectuează vizite deja autorizate, acestea trebuie să respecte cerinţele de biosecuritate impuse, atât la intrarea în exploataţie cât şi la ieşirea din acestea.



Vizitele în exploataţie vor fi permise şi autorizate sanitar veterinar după tăierea sau uciderea animalelor, ecarisarea acestora şi efectuarea dezinfecţiei preliminare, respectarea precautiilor referitoare la filtrul sanitar și a măsurilor de biosecuritate.



În cazuri cu totul excepţionale, alte persoane decât cele menţionate anterior pot intra în exploataţie înainte de definitivarea celor menţionate la punctul anterior, cu autorizarea sanitară veterinară prealabilă şi cu însoţirea acestora de către o persoană din cadrul grupului de experţi epidemiologi.



4.3.1. Prevederi tehnice

În cazul suspiciunii unui focar de PPC, condiţiile de pătrundere în exploataţie sunt:

a) Nu se vor vizita decat clădirile ce prezintă interes pentru inspecţia privind ancheta epidemiologică iniţială. Vizitarea clădirilor cu animale susceptibile, în timpul suspiciunii unui focar de PPC, creşte riscul ca boala să fie diseminată între clădirile din exploataţie sau chiar în afara exploataţiei, în special în stadiile iniţiale, boala este greu de detectat clinic;

b) Numai persoanele esenţiale pentru efectuarea investigaţiei epidemiologice şi a examenului clinic pot avea acces în exploataţia suspectă de pesta porcină clasică, până la elucidarea situaţiei de suspiciune. Totuşi, aceste persoane trebuie să respecte cerinţele minime de biosecuritate menţionate;

c) Riscul diseminării bolii este minim atunci când autorităţile sanitare veterinare, împreună cu proprietarii şi deţinătorii de animale, şi, după caz, cu organele administraţiei publice locale impun măsuri restrictive atât la intrarea în exploataţie, cât şi la ieşirea din exploataţie, pentru personalul care activează în acestea sau pentru personalul calificat ce trebuie să aibă acces, în vederea efectuării acţiunilor pentru elucidarea diagnosticului;

d) În cazul exploataţiilor de contact supuse unor restricţii specifice privind controlul şi prevenirea diseminării virusului pestei porcine clasice, procedura este urmatoarea:

· În baza circumstanţelor rezultate din investigatia epidemiologică, numai persoanele al căror acces în exploataţie este esenţial trebuie să viziteze exploataţia şi vor intra numai in clădirile care prezintă interes direct pentru controlul bolii;

· Atunci când exploataţiile de contact sunt vizitate de grupul de experţi epidemiologi, aceştia trebuie să urmeze itinerarii precise în cadrul exploataţiei, stabilite în prealabil de către autoritatea veterinară oficială, managerul exploataţiei şi persoanele din grupul respectiv.



4.3.2. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-o exploataţie comercială cu porcine sau în exploataţiile cu porcine autorizate sanitar-veterinar

Când situaţia epidemiologică este de suspiciune sau există cazuri confirmate de PPC în teritoriu, accesul medicului veterinar oficial/împuternicit în exploataţiile cu porcine, se face după cum urmează:



În exploataţiile cu porcine autorizate sanitar-veterinar/exploataţiile cu porcine comerciale:

Intrarea este permisă numai:

a) după înregistrare în registrul de poartă, cu consemnarea orei de intrare şi a menţionarii scopului pentru care se intră în exploataţie;

b) prin vestiarul/filtrul sanitar-veterinar de la intrarea în exploataţie;

c) lăsând la intrare în vestiarul/filtrul sanitar-veterinar, în spaţiul destinat echipamentului de stradă, sau într-un sac pe plastic special destinat obiectele de uz personal, cu excepţia celor strict necesare (care vor fi ambalate corespunzator);

d) purtând echipament de protecţie individual complet; acesta se recomandă sa fie compus din:

· combinezon de unica folosinţă complet sau costum salopetă;

· încălţăminte: cizme cauciuc;

· mască buco-nazală de unică folosinţă (daca este disponibilă);

· mănuşi de unică folosinţă;



Introducerea telefoanelor mobile sau a altor accesorii electronice in ferme este permisa numai daca acestea sunt introduse intr-o punga de plastic.



Echipamentul de protecţie individual în exploataţiile comerciale va fi pus la dispozitie de proprietarii /deţinătorii exploataţiei, care sunt obligați să dețină întotdeauna un stoc de echipament de unică folosință pentru o intervenție inițială în situații de criză determinate de boli la specia suine !!!



Ieşirea din exploataţie este permisă numai:

a) prin vestiarul filtrului sanitar-veterinar;

b) lăsând echipamentul de protecţie individual în spaţiul destinat echipamentelor de lucru al vestiarului filtrul sanitar-veterinar intr-un recipient din plastic ce poate fi distrus/sterilizat;

c) după o dezechipare corectă a echipamentului de protecţie individual şi în următoarea ordine:

· cizme cauciuc;

· combinezon de unică folosinţă complet/ costum salopetă;

· mască buco-nazală de unică folosinţă;

· ochelari de protecție;

· mănuşi de unică folosinţă;

d) preluând bunurile de uz personal lăsate în spaţiul destinat echipamentelor de stradă din vestiarul filtrul sanitar-veterinar şi consemnând ora de ieşire.



4.3.3. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-o exploataţie non-profesională



În exploataţiile non-profesionale cu porcine, accesul medicului veterinar oficial/ împuternicit se face numai:

a) după o echipare corectă cu echipamentul de protecţie, în zona de intrare în exploataţie (poarta) şi în următoarea ordine:

· încalţăminte: cizme cauciuc;

· combinezon de unică folosinţă complet / costum salopetă;

· mască buco-nazală de unică folosinţă (daca este disponibilă);

· mănuşi de unică folosinţă.



Echipamentul este pus la dispoziţie de STSA, care este obligată, conform planului de contingență, să dețină întotdeauna în stare de funcționare un stoc modic de echipamente și materiale pentru situațiile de criză determinate de apariția unor boli la animale.



Ieşirea din exploataţie se face numai după o dezechipare corectă a echipamentului de protecţie individual, la zona de ieşire din exploataţie (poartă) şi în urmatoarea ordine:

· cizme cauciuc;

· combinezon de unică folosinţă complet/costum salopetă;

· masca buco-nazală de unică folosinţă;

· mănuşi de unică folosinţă.



În timpul suspiciunii unui focar de boală infecțioasă, condiţiile de intrare/ieșire în/din exploataţie, procedura de îmbrăcare/dezbrăcare a echipamentului de protecţie este expusă în „GHID privind cerințele de intrare/ieșire în/din exploatația de animale în caz de suspiciune sau confirmare a bolilor extrem de contagioase la animale”, aprobat prin Ordinul nr. 401 din 09.07.2018 al ANSA.



Echipamentul individual de protecţie infectat se introduce într-un recipient din plastic care poate fi distrus/sterilizat în condiții sigure. 



Capitolul 5

Inspecțiile și examenul clinic în exploataţia suspectată de infecția

cu virusul PPC



5.1. Verificarea măsurilor de biosecuritate din exploataţie

Medicul veterinar oficial, însotit de medicul veterinar de liberă practică, va verifica existența următoarelor obiective, obligatorii pentru asigurarea biosecuritătii în exploatațiile de porci:

a) împrejmuirea exploatației cu gard compact care să împiedice accesul în exploatație a animalelor și persoanelor străine, precum și asigurarea pazei pentru verificarea zilnică a integrității acesteia;

b) existența, funcționarea și menținerea în bune condiții a filtrului sanitar veterinar și asigurarea facilităților pentru îmbrăcarea echipamentului de protecție și dezinfectarea acestuia, asigurarea igienei corporale pentru personalul care are acces în exploatație;

c) respectarea regimului de filtru sanitar de catre întregul personal angajat precum și cel aflat în vizită care se supune regimului de filtru sanitar veterinar pentru accesul în fermă;

d) intreținerea în bune condiții a facilitătilor (ușor realizabile)  folosite pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea animalelor;

e) existența rampei pentru încărcare/descărcare a porcinelor, cu respectarea condițiilor de bunăstarea și protecția animalelor;

f) aprovizionarea cu furaje prin transbordare, fiind interzis accesul mijloacelor de transport la interiorul exploatației;

g) utilizarea pentru transportul porcinelor vii numai a mijloacelor autorizate/aprobate sanitar-veterinar care:

· înainte de îmbarcare, fac dovada, în urma inspecției si a verificării procesului verbal, că a fost efectuată corespunzător curățenia mecanică și dezinfecția;

· imediat după debarcarea animalelor au fost curățate și dezinfectate;

· datele înscrise în procesul verbal referitoare la realizarea corespunzătoare a dezinfecției mijloacelor de transport trebuie înregistrate într-un registru special întocmit;

h) amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare medicului veterinar care asigură asistența sanitară veterinară zilnică pentru efectuarea necropsiilor; prelevarea, condiționarea și transportul probelor pentru examene de laborator și depozitarea produselor medicinale de uz veterinar și a instrumentarului necesar;

i) asigurarea condițiilor de păstrare a cadavrelor, dejecțiilor și gunoiului în condiții de securitate privind sănătatea animalelor si protecția mediului;

j) asigurarea ecarisării exploatației în sistem contractual cu intrepriderile specializate de ecarisare sau în alte condiții legal acceptate;

k) interzicerea întroducerii de alimente în incinta exploatației, amenajarea unei cantine în afara împrejmuirii, asigurarea controlului sanitar veterinar permanent al produselor de origine animală utilizate la prepararea hranei și distrugerea deșeurilor provenite de la cantine;

l) asigurarea unei echipe pentru executarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare pe fluxul de producție și în incinta exploatației ori de câte ori este necesar;

m) amenajarea unor adăposturi necesare efectuării carantinei profilactice obligatorii pentru porcinele nou achiziționate care să asigure separarea reală și funcțională față de efectivele existente în exploatație;

n) respectarea principiului tehnologic, "totul plin, totul gol" la nivel de compartiment, hală (adăpost).



5.2. Examinarea clinică a animalelor

Examinarea porcilor se efectuează de către medicul veterinar oficial însoțit de către medicul veterinar de liberă practică, prin metodele generale de examinare clinică, unde trebuie să fie indicat numărul de inregistrare al fermei/exploataţiei, numele deţinătorului, adresa deţinătorului, numele fermei, adresa fermei, numele medicilor veterinari care au efectuat inspecția etc., completându-se Formularul nr. 4 privind Raport de inspecție al exploatației de porcine.



Capitolul 6

Recoltarea de probe şi transmiterea lor la laborator



6.1. Proceduri și criterii generale

Practic, procedura specifică de lucru este cea de mai jos:

a) înainte de prelevarea probelor dintr-o exploatatie, trebuie să fie realizată o hartă a exploatației și trebuie să fie identificate subunitățile epidemiologice ale acesteia;

b) de fiecare dată când se consideră că ar putea fi necesară o re-prelevare de probe, toți porcii de la care se prelevează probe trebuie sa fie marcați individual, în așa fel încât să fie usor de efectuat eventuala reprelevare;

c) toate probele trebuie trimise la laborator însoțite de documente relevante, în concordanță cu cerințele stabilite de autoritatea veterinară competentă. Aceste documente vor include detalii despre anamneza porcilor de la care s-au prelevat probe și semnele clinice sau leziunile post-mortem identificate;

d) în cazul probelor provenite de la porcii domestici, trebuie să fie furnizate informații cu privire la vârsta, categoria și exploatația de origine a porcilor.



6.2. Necropsia

Necropsia animalelor moarte și suspecte de PPC se efectuează de către medicul veterinar oficial din STSA care recoltează probele și le trimite la I.P. CRDV cu foaia de însoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului.



La alegerea locului/spațiului unde trebuie efectuată necropsia, trebuie ținut cont de următoarele aspecte:

a) necropsia duce la răspândirea în mediu a unor cantități variabile de virus, ceea ce presupune un risc crescut de răspândire a bolii, mai ales cand sunt greu de organizat filtre de dezinfectie la ieșirea din spațiul exploatației, iar suprafețele adăpostului ori platformei pe care se execută necropsia sunt greu de decontaminat;

b) chiar executată în spații dotate (ca, de exemplu, spațiile special amenajate din LDSA zonale ori în spațiile destinate ale exploatațiilor comerciale, necropsia reprezintă un risc și necesită grijă și dezinfecție ulterioară corespunzătoare a spațiului și a apelor reziduale ce rezultă în urma necropsiei;

c) transportul unui cadavru de la locul suspiciunii, în condiții de izolare etanșă pentru a preveni răspândirea virusului este greu de realizat, dar, luîndu-se măsurile corespunzătoare, necropsia în acest loc este mai sigură decât necropsia în totală lipsă de măsuri dintr-o exploatație nonprofesională;

d) dezinfecția și decontaminarea spațiilor unde s-a efectuat necropsia în LDSA zonale este mai ușor accesibilă, iar distrugerea cadavrului/materialului patologic provenit se poate face prin incineratorul LDSA zonale;

e) alegerea locului unde se face necropsia necesită punerea în balanța a situațiilor concrete și mai ales a logisticii de care se dispune la nivel local;

f) în cazul în care există o suspiciune fondată de PPC, transportul cadavrelor, dezinfecția spațiului unde s-a executat necropsia, decontaminarea apelor de spălare reziduale ce rezultă, a mașinii care a transportat cadavrul, depozitarea carcaselor pâna la incinerare, decontaminarea spațiului de depozitare etc. trebuie bine gestionate;

g) în cazul în care, în lipsa suspiciunii de PPC, necropsia s-a efectuat în teren, în condiții precare, la primele constatări de semne anatomopatologice atribuibile PPC va fi anunțată, de urgență, STSA care va lua toate măsurile de dezinfectare și de decontaminare, precum și alte măsuri pe care le consideră necesare;

h) deciza finală privind locul de necropsie va fi luată de către medicul veterinar oficial, în funcție de condițiile necesare pentru această activitate;

i) în principiu, ținând cont de considerentele anterior enumerate, locul de efectuare a necropsiei se stabilește în funcție de tipul exploatatiei astfel:

· in exploatații profesionale, necropsia se execută în camere de necropsie special amenajate;

· din exploatațiile nonprofesionale, va fi recoltat întreg cadavrul de la tineretul porcin, de la porcii la îngrășat, scroafe, vieri se vor recolta probe la locul depistării suspiciunii cu respectarea condițiilor de biosecuritate. Probele se ambalează în condiții de securitate, se etichetatează și sunt transmise către I.P.CRDV.

Respectarea etapelor de examinare a cadavrului și notarea modificărilor anatomopatologice are loc, dupa cum urmează:

a) examenul exterior al cadavrului;

b) examenul capului și a cavității nazale și bucale;

c) deschiderea cavității abdominale precum și examinarea seroaselor și organelor;

d) deschiderea cavității toracice precum și examinarea seroaselor și organelor;

e) deschiderea cavității pelvine precum și examinarea seroaselor și organelor;

f) examinarea scheletului și musculaturii;

g) recoltarea probelor pentru examenul de laborator.

În urma efectuării necropsiei, se completează Formularul nr. 5: Act de necropsie.



6.3. Prelevarea de probe destinate testelor virusologice în PPC. Probele se recoltează în timpul necropsiei de către medicul veterinar oficial sau, în lipsa acestuia, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

a) Probele cele mai adecvate de organe și țesuturi pentru a detecta virusul, antigenul sau genomul viral al PPC sunt:

· amigdalele;

· limfonodurile (gastrohepatice, renale, submaxilare și retrofaringiene);

· splina;

· rinichii;

· pulmonii;

· în cazul carcaselor autolizate, se pot preleva sternul sau un os lung întreg.

Probele sunt prelevate de la pocii morți sau eutanasiați.

a) Probele de sânge recoltate pe anticoagulat și/sau fără anticoagulant trebuie să fie prelevate de la porcii care prezintă semne de febră sau alte semne de boală;

b) Pentru diagnosticul serologic – detecția anticorpilor - în PPC se prelevează probe de sânge fără anticoagulant și sunt lăsate să coaguleze pentru a se exprima serul;

c) Pentru detectarea virusului, antigenul sau genomul virusului PPC de la porcii morți sau ucisi, cele mai potrivite probe sunt țesuturile limfoide;

d) În plus, este recomandat să se preleveze două probe din alte țesuturi limfatice, cum ar fi limfonodulul retrofaringian, parotidian mandibular sau mezenteric, precum și o proba de ileon;

e) Testele virusulogice sunt recomandate în cazul animalelor bolnave;

f) Dacă obiectivul unei prelevări de probe la scara largă este de a detecta virusul PPC, atunci cand porcii sunt în perioada de incubație a bolii, amigdalele sunt cele mai adecvate.



6.4. Date privind ambalarea şi transportul probelor

a) Este recomandat ca toate probele:

· să fie corect identificate;

· să fie transportate şi depozitate in containere inchise ermetic;

· să nu fie congelate, dar să fie păstrate reci, la temperatura frigiderului şi transportate pe pachete de refrigerare (nu pe gheaţă carbonică);

· să fie expediate spre laborator cât mai repede posibil;

· probele individualizate se ambalează astfel: țesuturile sau organele sunt puse intr-o pungă de plastic separată, închisă și etichetate corespunzator, şi impachetate cu suficient material absorbant pentru a le proteja de deteriorare și pentru a absorbi lichidele care se pot scurge;

· probele se introduc în primul sac de plastic care se inchide și se decontamineaza la exterior, dupa care se introduc în cel de-al doilea sac de plastic, care se sigilează, apoi se introduc în lada izotermă;

· țesuturile sau organele sunt puse într-o pungă de plastic separată, închisă și etichetată corespunzător; acestea trebuie să fie puse în containere cu înveliș extern dur și împachetate cu suficient material absorbant pentru a le proteja de deteriorare și pentru a absorbi lichidele care se pot scurge;

· lada izotermă (cu baterii refrigeratoare) sau termosurile (cu gheață) se închid și se sigilează efectuându-se dezinfecţia exterioară a acestora;

· acolo unde este posibil, probele să fie transportate direct la laborator, de personal competent, pentru a se asigura un transport rapid și sigur; când acest lucru nu este posibil, ele vor fi refrigerate;

· exteriorul pachetului trebuie sa fie etichetat cu adresa laboratorului destinatar și trebuie să fie înscris evident urmatorul mesaj:



Material patologic animal; Perisabil; Fragil; A nu se deschide in afara unui laborator pentru pesta porcina clasica.

b) Pe lada frigorifică trebuie lipită şi o etichetă cu “BIOHAZARD”, după unul dintre următoarele modele:

                                      

Transportul şi asigurarea securităţii probelor pe timpul transportului sunt în sarcina delegatului STSA care face transportul.



Echipamentul de protectie individual folosit de către cei care au examinat animalele si au recoltat probe, precum si restul materialelor nefolosite din trusa de recoltare se introduc in saci de plastic care vor fi dezinfectaţi la exterior si sigilaţi. Aceşti saci se deschid doar în camera de autoclavare din IP CRDV. 



Probele se etichetează în functie de prioritatea cazului:

• eticheta roșie pentru cazuri de urgentă;

• eticheta galbenă în cazul suspiciunii;

Persoana din laboratorul de destinatie, însărcinată cu primirea PROBELOR, trebuie să fie informată în timp util despre sosirea probelor.



În cazul în care probele sunt expediate pe calea aerului la laboratorul internațional de referintă pentru PPC de la Hanovra, ambalajul se etichetează în conformitate cu regulamentele Asociatiei de Transport Aerian International (AITA).



6.5. Trimiterea de probe la laborator

a) Probele recoltate vor fi expediate către laborator în cel mai scurt timp disponibil, pentru a se putea lucra în condiții optime;

b) Cererile de analiză se completează individual sau pentru un grup de probe care provin din aceeași exploatație (în acest din urmă caz, cererea de analiză este însoţită de un tabel care individualizează probele), şi se ataşează la lada izotermă sau termos, nu se vor introduce în interior; 

c) Destinația probelor recoltate pentru PPC este I.P CRDV;

d) Cererea de analiză pentru probele prelevate respectă modelul din „Regulamentul privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor”, aprobat prin Ordinul ANSA nr. 121 din 25.03.2019, Anexa nr. 2. La cererea de analiză se ataşează un tabel pentru individualizarea probelor.



6.6. Procedura de neutralizare și ecarisare a materialului pathologic este descrisă la Capitolele 15 și 16 ale prezentului Manual.



Capitolul 7

Investigația epidemiologică 



Directia raională/municipală pentru siguranta alimentelor trebuie să demareze investigatia epidemiologică privind cazurile suspecte sau focarele de pestă porcină clasică, pe baza chestionarelor pregătite în cadrul acestui manual. In caz de suspiciune, se demareaza o ancheta epidemiologica initiala, pentru a determina cauzele bolii, sursele de transmitere a virusului si eventualii contacti, dupa modelul exprimat de Formularul nr. 6: Ancheta epidemiologică inițială.



Capitolul 8

Obligaţiile proprietarilor şi fermierilor la suspectarea unei

boli infecţioase



a) Până la sosirea medicului veterinar oficial al STSA, persoanele fizice și juridice care dețin suinele suspecte au urmatoarele obligații:

· sa izoleze animalele bolnave sau suspecte de boala;

· să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obținute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica;

· să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;

· să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;

· să păstreze izolate ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite și orice alte obiecte care pot fi purtatoare de contagiu.

b) Administrația publică locală, imediat ce a fost anunțată despre apariția sau suspiciunea PPC, este obligată să acorde orice fel de ajutor solicitat de CLCB și de STSA la combaterea bolii și la stingerea focarelor de boală;

c) Autoritatea sanitară veterinară teritorială, în funcție de situație, dispune:

· interzicerea circulației porcilor, a produselor provenite de la aceștia și a altor materii și produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum și a persoanelor in și din zonele de protecție și supraveghere și, de asemenea, ieșirea din locurile contaminate a porcilor, produselor provenite de la aceștia și a tuturor materialelor și obiectelor care ar putea răspândi boala;

· oprirea în localitate și sechestrarea intr-un loc izolat a porcilor aflați în tranzit;

d) Medicul veterinar oficial al STSA, împreună cu medicul veterinar de liberă practică imediat dupa ce a fost anunțat sau dupa ce a aflat despre apariția sau suspiciunea PPC se deplasează la locul menționat, unde:

· controlează măsurile luate de proprietarii sau deținătorii de animale și de administrația publică locală și, dupa caz, le completează;

· examinează porcii bolnavi ori suspecți de boală, carnea și produsele rezultate de la porcii tăiați de necesitate;

· execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite cu nota de insoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului;

e) Notifică suspiciunea PPC către ANSA: 

· anunțarea suspiciunii ori apariției unei boli transmisibile la animale sau de la animale la om, precum și a cazurilor de taieri de urgență sau de moarte a animalelor constituie o obligație legală pentru toți deținătorii și îngrijitorii de animale (persoane fizice sau juridice) și pentru personalul medical veterinar sau tehnic care, prin activitatea pe care o desfășoara, vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animala. Anunțarea se face prin orice mijloc de comunicare rapidă la îndemână;

· apariția sau suspectarea PPC, precum și cazurile de tăieri de urgență sau de moarte a animalelor se anunță imediat medicului veterinar împuternicit sau STSA, precum și administrația publică locală, pentru efectuarea investigațiilor de specialitate, stabilirea diagnosticului și aplicarea operativă a măsurilor de control specific;

· datele ce trebuie obligatoriu anunțate trebuie să precizeze: specia, categoria și numarul de animale bolnave sau suspecte, tăiate de urgență sau moarte, numele și adresa proprietarului, locul, data și factorii favorizanți, simptomele și intervențiile efectuate, felul și numarul probelor recoltate, tipul focarului (primar sau secundar) și eventualii contacți și măsurile de control nespecific (izolarea curții, instruirea proprietarului, controlul mișcarii etc.) aplicate inițial;

· STSA anunță ANSA despre suspiciunile de boală, printr-un mesaj SMS, fax, tel. etc. în care trece datele sus-menționate. Procedura este valabilă pentru bolile menționate în Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al ANSA privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor;

· persoana de contact din ANSA la care se expediază mesajele este șeful Directiei sănătatea și bunăstarea animalelor;

· STSA anuntă ANSA despre suspiciunile de boală, printr-un raport de notificare a bolilor pentru suspiciune folosind ca model Formularul nr. 1: Raport de notificare internă a bolilor pentru suspiciune.



PARTEA III 

CONFIRMAREA ȘI COMBATEREA BOLII



Capitolul 9

Decizii emise de CLCB



In situația în care se confirmă evoluția PPC, STSA trebuie să stabilească Planul de actiune privind combaterea PPC și să decidă ce măsuri se vor aplica pentru lichidarea focarului, în cel mai scurt timp, pentru a împiedica răspândirea bolii.



Deciziile emise de CLCB sunt obligatorii de respectat pentru toate structurile administrative care participă în combaterea focarelor de boli exotice.



CLCB stabilește stabilește prin decizii, zonele de restricții (zona de protecție cu o rază de cel puțin 3 km, ea însăși înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puțin 10 km), metodele de ucidere, metodele de neutralizare, sursele de furnizare a echipamentelor necesare, sursele de finanțare și obligațiile structurilor participante la lichidarea focarelor.



Pentru punerea în practică a unora dintre decizii există formulare tip ce urmează a fi completate în CLCB sau de către medicul veterinar oficial și aduse la cunoștință celor implicați. Aceste modele se găsesc înserate în partea a IV a prezentului manual Formulare specifice.



Capitolul 10

Măsuri aplicabile la confirmarea pestei porcine clasice



10.1. Date generale privind confirmarea pestei porcine clasice



În baza Manualului de diagnostic pentru pesta porcină clasică, confirmarea bolii se face în conformitate cu procedurile, metodele de prelevare a probelor și criteriile de evaluare a rezultatelor testelor de laborator descrise în manual de diagnostic și care se bazează pe:

· simptomele clinice şi anatomopatologice (leziunilor post-mortem) caracteristice bolii;

· izolarea și tipizarea virusului în probele de țesuturi, organe, sânge sau materii fecale ale porcilor;

· punerea în evidenţă a anticorpilor specifici în probele de sânge.



Confirmarea PPC atrage după sine demararea procedurilor pentru aplicarea prevederilor stipulate de:

· HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice”, capitolul IV - Măsuri în cazul confirmării prezenței pestei porcine clasice într-o exploatatie;

· îndeplinirea pas cu pas a măsurile de control pentru PPC, începând de la anunţarea suspiciunilor de boală pînă la stingerea focarului de boală și ridicarea restricțiilor sanitare veterinare descrise în prezentul Manual.



10.2. Declararea bolii

Confirmarea bolii în laborator atrage după sine declararea oficială a bolii. Declararea se va face către Primăria localității unde evoluează focarul, de către medicul veterinar oficial de la STSA, folosind modelul din Formularul nr. 7: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii.



10.3. Notificarea pestei porcine clasice

La primirea rezultatelor finale de laborator, care confirmă pesta porcină clasică printr-un raport de încercări, atrage după sine obligaţia notificării de confirmare a bolii de către Directia teritorială pentru siguranta alimentelor raională/municipală la ANSA, si convoacă întrunirea CLCB pentru a institui măsurile specifice de control al bolii.



Notificarea internă a bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp posibil, către conducerea ANSA, în conformitate cu prevederile „Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul din Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare.



Primirea raportului de notificare internă pentru confirmare, ANSA implică notificarea imediată la forurile internaționale:

a) la Organizația Mondială pentru Sanatate Animală (OIE), în sistem WAHIS, cu privire la:

· focarele de pestă porcină clasică care sunt confirmate în exploatatii;

· cazurile de PPC care sunt confirmate într-un abator sau în mijloace de transport;

· cazurile primare de pestă porcină clasică care sunt confirmate la mistreți;

· rezultatele investigaţiei epidemiologice efectuate;



10.4. Măsurile în cazul confirmării PPC într-o exploatație, în exploatații ce cuprind diferite unități de producție, în exploatațiile de contact sunt prevăzute la cap. IV și respectiv la cap. V și cap. VI al Normei sanitare –veterinare privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine clasice, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016;



10.5. Investigația epidemiologică finală



a) STSA trebuie să efectueze ancheta epidemiologică finală privind cazurile confirmate sau focarele de PPC, pe baza chestionarelor pregătite în prezentul Manual.  



b) Ancheta epidemiologică finală trebuie să determine cel puțin:

· perioada de când exploataţia a fost contaminată cu virusul pestei porcine clasice, înainte ca boala să fie notificată sau suspectată;

· originea posibilă a pestei porcine clasice din exploataţie şi identificarea altor exploataţii în care porcii s-ar fi putut infecta sau contamina de la aceeaşi sursă;

· trasabilitatea deplasării persoanelor, vehiculelor, porcilor, carcaselor, materialului seminal, cărnii sau a oricărui material care ar fi putut transporta virusul către sau de la exploataţia în cauză.



c) Investigatiile epidemiologice finale se desfășoară după modelul din Formularul nr. 9: Ancheta epidemiologică finală (Raportul Final).



d) Dacă rezultatul acestei anchete epizootologice indică faptul că PPC s-ar fi putut răspîndi de la sau în exploataţiile localizate în alte state sau în Republica Moldova, ANSA trebuie să le notifice autoritatilor statelor respective sau ale zonelor invecinate în modul stabilit OIE. 



e) Ancheta epidemiologica finală se întocmeste în termen de 24 de ore de la confirmarea bolii și este urmată de elaborarea unui raport întocmit de către un medic veterinar oficial din cadrul STSA, raport ce va fi transmis ANSA.



Capitolul 11

Instituirea zonelor de restricţie în exploataţiile de porcine în care s-a confirmat pesta porcină clasică



11.1. Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere



CLCB va stabili zonele de protecție și de supraveghere, cooperând cu ANSA. Ca model de Dispozitie folosind Formularul nr. 10: Dispoziție de instaurare a zonelor de protecție si supraveghere.



Imediat după confirmarea oficială a diagnosticului de PPC la porcii dintr-o exploataţie, STSA stabileşte o  zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 3 km în jurul focarului, care să fie inclusă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puţin 10 km.



Cînd se stabilesc zonele de protecţie şi supraveghere, STSA trebuie să ţină cont de:

a) rezultatele anchetei epidemiologice;

b) situaţia geografică, în special de graniţele naturale sau artificiale;

c) localizarea şi proximitatea (vecinătatea) exploataţiilor;

d) modalităţile de mişcare şi de comercializare a porcilor, precum şi disponibilitatea abatoarelor autorizate sanitar veterinar;

e) instalaţiile şi personalul disponibil pentru a controla orice mişcare a porcilor în limitele zonelor de protecţie şi de supraveghere, în special dacă porcii ce urmează să fie ucişi trebuie mutaţi din exploataţiile lor de origine.



În cazul în care o zonă cuprinde părți ale teritoriului mai multor raioane, autoritățile competente din fiecare raion în cauză colaborează la stabilirea acestei zone.



În cazul în care o zonă cuprinde părți ale teritoriului mai multor state, autoritățile competente din fiecare stat în cauză colaborează la stabilirea acestei zone.



Autoritatea competentă adoptă toate măsurile necesare, inclusiv avertizarea prin pancarte și afișe expuse vizibil, precum și utilizarea resurselor media, cum ar fi presa și televiziunea, pentru a garanta că toate persoanele prezente în zonele de protecție și de supraveghere sunt pe deplin informate cu privire la restricțiile în vigoare, și adoptă toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a garanta o bună aplicare a măsurilor menționate anterior.



11.2. Măsurile în zona de protecție și în în zona de supraveghere stabilite sunt prevăzute la cap. IX și respectiv la cap. X al Normei sanitare –veterinare privind stabilirea măsurilor de control al PPC, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016;



Capitolul 12

Evaluarea animalelor în vederea uciderii



12.1. Autorităti, institutii, societăti, persoane fizice si juridice implicate:

· Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

· STSA;

· Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea;

· Direcţia raională/municipală pentru agricultură şi alimentaţie;

· Proprietari sau deținători de animale.



12.2. Condiţiile de despăgubire

Scopul prezentului capitol este să prezinte detaliat procedura de evaluare a animalelor ce se ucid, se taie sau sunt găsite moarte la data evaluării, a produselor de origine animală şi a altor materii şi materiale ce se distrug sau sunt supuse inactivării în cadrul acţiunilor de control al PPC fiind posibil de a fi sau fiind contaminate cu virusul PPC şi, în consecinţă, constituind surse primare sau secundare de pestă porcină clasică.



Beneficiari de despăgubiri sînt persoanele juridice şi fizice proprietari de animale, în cazul în care animalele sînt deţinute cu respectarea normelor legale în vigoare cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în Registrul de stat al animalelor şi a cerinţelor sanitar-veterinare, care au suportat pagube în urma aplicării acţiunilor de lichidare rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de calculare a  despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise  sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli  transmisibile ale animalelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 645  din  19.07.2010.



Suma pierderii suportate de proprietar prin sacrificarea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalului, la data cînd a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabileşte de către o comisie de evaluare, constituită din: reprezentantul direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar oficial din cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu participarea proprietarului de animale. 



Despăgubirile nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sancţionate contravenţional în baza Articolului 196 „Încălcarea regulilor şi normelor sanitar veterinare” enumerate în Codul contraventional al Republicii Moldova, aprobat prin CODUL Parlamentului nr. 218 din 24.10.2008.



Documentaţia întocmită de către membrii comisiei, cu participarea proprietarului  de animale, cuprinde  următoarele acte:

a) ancheta/investigatia epizootologică şi acţiunile pentru lichidarea rapidă a focarului de boală transmisibilă, întocmite de către medicul veterinar oficial unde a fost declarată boala;

b) actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al STSA, unde a fost declarată boala, conform modelului din  anexa nr. 2 la Regulamentul sus menționat aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 645 din 19.07.2010 și Formularul nr. 7 din prezentul Manual;

c) fişa de evaluare, întocmită şi semnată de membrii comisiei de evaluare, conform modelului din  anexa nr. 3 la Regulamentul sus menționat și Formularul nr. 11 din prezentul Manual;

d) copiile Rapoartelor de încercări, eliberate de IP CRDV;

e) documentele care atestă sumele de bani încasate de proprietarii de animale în urma valorificării prin sacrificare a animalelor, dacă este cazul;

f) declaraţia pe propria răspundere că animalul/animalele nu a/au fost asigurat/asigurate, dacă este cazul;

g) certificatul de confirmare a contului bancar;

h) copia actului de identitate al proprietarului.



În baza puterilor legale conferite C.L.C.B. în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în scopul prevenirii difuzării agenţilor etiologici ai unor boli infectioase majore ale animalelor, în cazul apariţiei unui focar de PPC, este necesar să se pună în aplicare măsuri urgente pentru uciderea sau tăierea animalelor bolnave, a celor suspecte de a fi bolnave, a celor contaminate sau a celor suspecte de a fi contaminate, precum şi pentru distrugerea sau procesarea neadecvată a unor materii şi materiale ce sunt contaminate cu virusul PPC şi reprezintă surse primare sau secundare de difuzare a PPC.



Plăţile de compensare în expresie bănească se realizează în baza evaluării la un moment dat a situaţiei la PPC. Imediat ce există o suspiciune de PPC într-o exploataţie, proprietarul sau deţinătorul exploataţiei trebuie să anunţe medicul veterinar de liberă practică împuternicit în a cărui responsabilitate se află exploataţia, sau, dacă este posibil, medicul veterinar oficial, despre aceasta.



Subdiviziunile teritoriale pentru siguranta alimentelor trebuie să constituie şi să instruiască comisia de experţi evaluatori care vor activa la nivelul focarului de boală pentru activităţile de evaluare.



Valoarea de înlocuire a animalelor se stabileşte la preţul pieţei, la data când a avut loc evaluarea, în funţie de:

· Valoarea genetică;

· Valoarea zootehnică;

· Sex;

· Vârstă;

· Greutate;

· Starea fiziologică;

· Categoria de producţie.



Evaluarea animalelor ce urmează să fie tăiate sau ucise se realizează înainte de efectuarea acestor acţiuni.



Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· Să fie deţinute cu respectarea normelor sanitar – veterinare în vigoare;

· Să fie declarate şi înregistrate în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;



Pentru a beneficia de despăgubiri, proprietarul animalelor are următoarele obligaţii:

· să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;

· să păstreze cadavrele animalelor moarte ori tăiate;

· să nu consume sau înstrăineze carnea şi produsele provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau oficial;

· să comunice medicului veterinar oficial, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau STSA, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maxim 48 de ore prin notificare scrisă ori telefonică;

· să întocmească documentaţia, conform reglementărilor în vigoare, pe care o va depune la STSA în termen de cel mult 30 de zile de la tăierea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor.



Evaluarea animalelor ce urmează să fie ucise sau tăiate pentru aplicarea măsurilor de control în PPC și în vederea lichidării cît mai rapide a focarelor de PPC se realizează conform fişei de evaluare. Modelul documentului de evaluare și despăgubire este prezentat în Formularul nr. 11: Fișă de evaluare. Fişa de evaluare trebuie semnată de toti membrii comisiei de evaluare si de către deţinătorul sau proprietarul de animale în mod obligatoriu.



12.3. Cerințe privind numirea evaluatorului

· Proprietarul sau deţinătorul de animale nu poate nominaliza evaluatorul - medic veterinar şi nici pe ceilalţi membri ai echipei de evaluare şi nu îşi poate declina această responsabilitate;

· Evaluatorul trebuie să fie familiar cu specia sau categoria de animale pe care o va evalua şi cu practicile uzuale de marketing din zonă. Acesta trebuie să fie instruit şi abilitat în acest sens;

· Înainte de evaluare, acestuia i se înmânează fişa de evaluare şi este notificat în scris asupra responsabilităţilor ce ii revin;

· Grupul de evaluare trebuie să fie instruit şi notificat privind măsurile de biosecuritate şi cu celelalte măsuri dispuse de autorităţile sanitare veterinare în vederea controlului boli;

· Grupul de evaluare nu trebuie să fie în relaţie de incompatibilitate cu proprietarul sau deţinătorul de animale afectate.



Capitolul 13

Depopularea exploatațiilor (Uciderea animalelor)



Când prezența PPC este confirmată oficial într - o exploatație, STSA trebuie ca, suplimentar măsurilor aplicate la suspiciune, să dispună următoarele:

a) toti porcii din exploatatie sunt ucisi fără întârziere, sub supraveghere veterinară oficială, astfel încât să se evite riscul de răspândire a virusului pestei porcine clasice în timpul uciderii sau transportului;

b) în vederea uciderii porcilor bolnavi de PPC, CLCB emite o Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a PPC, conform Formularului  nr. 12. 



13.1. Generalităţi privind depopularea

CLCB alcătuieşte anterior depopulării „Planul de acţiune privind intervenţia în focar şi depopularea exploataţiilor“, în care planifică operațiile aferente depopulării și efectuarea lor în conformitate cu procedurile standard de operare.



Responsabilul pentru activitatea de depopulare se asigură, înainte de începerea acţiunii, că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către persoane care au fost instruite în mod special în acest scop.



Planul de acţiune privind intervenţia în focar şi depopularea exploataţiilor include:

a) motivele depopulării;

b) numărul și speciile de animale ucise;

c) metodele de asomare și de ucidere utilizate;

d) o descriere a dificultăților întâmpinate și a soluțiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferința animalelor în cauză;

e) orice derogare acordată.

În cazul uciderii de urgentă, CLCB ia toate măsurile pentru a-l convinge pe detinătorul animalelor în cauză că lotul de animale infectat trebuie ucis cât mai rapid, pentru a nu pune în pericol siguranţa altor animale susceptibile.



13.2. Procedura de ucidere

Uciderea animalelor dintr-un focar de PPC trebuie să aibă loc în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii. 

Pentru uciderea porcilor din focarul de PPC, se pot utiliza mai multe metode:

a) uciderea cu pistolul cu glonte captiv;

b) electrocutarea;

c) injecția letală;

d) uciderea cu pistolul cu glonte liber sau pușcă;

Tabelul 2  Metode mecanice

		

Nr.

		

Denumire

		

Descriere

		

Condiții de utilizare

		

Parametri - cheie

		Cerințe specifice

pentru anumite

metode



		1.

		Dispozitiv cu bolț captiv

penetrant

		O leziune gravă și

ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unui bolț captiv. 

Asomare simplă

		Toate speciile

Sacrificare, depopulare

și alte situații

		Poziția și direcția de împușcare, o viteză,

o lungime a ieșirii și

un diametru al bolțului

corespunzătoare

dimensiunii și

speciei animalului

Intervalul maxim

dintre asomare și

sângerare/ucidere

(secunde)

		La utilizarea acestei metode, operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită pentru a evita

fracturarea

craniului.



		2.

		Armă de foc cu proiectil

liber

		O leziune gravă și

ireversibilă a creierului

provocată de șoc și de

penetrarea unuia sau mai multor proiectile

		Toate speciile

Sacrificare, depopulare

și alte situații

		Poziția de împușcare Puterea și calibrul cartușului

Tipul de proiectil

		Nu se aplică



		3.

		Lovitură puternică

penetrativă în cap

		Lovitură fermă și precisă în cap care provoacă vătămarea gravă a creierului

		Porcine tinere, miei, iezi, iepuri de crescătorie, iepuri de câmp, animale pentru blană și păsări cântărind

maxim 5 kg în viu

Sacrificare, depopulare

și alte situații

		Forța și localizarea

loviturii

		La utilizarea acestei metode, operatorii trebuie să acorde o

atenție deosebită

pentru a evita

fracturarea

craniului.







Pentru realizarea operațiunii de ucidere este necesară parcurgerea mai multor etape:

a) formarea echipei care va realiza uciderea;

b) planificarea operațiunii de ucidere;

c) desfăsurarea propriu zisă a activității de ucidere.



13.3. Formarea echipei de ucidere

Componența echipei:

a) un coordonator – de principiu acesta trebuie să fie medic veterinar și trebuie să aibă pregătire în domeniul bunăstării animalelor și atestare conform prevederilor HG nr. 369 din 112.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii; 

b) tehnicieni sau persoane instruite (în realizarea propriu-zisă a operațiunii de ucidere) –numărul acestora trebuie sa fie ales în funcție de numărul de animale care trebuie să fie ucise;

c) muncitori/ îngrijitori – instruiți ad hoc și care cunosc date practice privind ferma și animalele din fermă; ei pot avea responsabilități privind deplasarea/dirijarea animalelor, contenția acestora, transportul cadavrelor; numărul acestora se stabilește de asemenea în funcție de numărul de animale care trebuie să fie ucise (deţinători de certificat de competenţă, absolvenţi ai cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente)



13.4. Planificarea uciderii. Presupune drept faze:

a) identificarea animalelor care trebuie să fie ucise, în cazul nostru se stabilește cu ce adăpost se începe operațiunea de ucidere;

b) alegerea metodelor de ucidere;



13.5. Uciderea

13.5.1. Uciderea cu pistolul cu glonte captiv

Metoda nu produce moartea imediată a animalului, de aceea trebuie să fie urmată de uciderea animalului prin decerebrare (prin decerebrare se intelege operatiunea de introducere prin orificiul rezultat în urma împuscăturii, a unei tije flexibile care va fi actionată manual pentru distrugerea masei cerebrale si a măduvei spinării). Această metodă se folosește pentru porcinele adulte.



Operatorul trebuie să fie bine instruit pentru a realiza asomarea, deorece pistolul trebuie sa fie pozitionat într-un punct situat la aproximativ 2 cm deasupra nivelului ochilor, pe mijloc, cu varful tevii îndreptat spre coadă.





În mod obligatoriu, trebuie să existe echipament de rezervă, în cazul defectării echipamentului de ucidere principal, respectiv pistolul cu glonte captiv.



Pistolul/pistoalele trebuie verificate, obligatoriu, cel putin o dată pe zi, înainte de utilizare si, dacă este necesar, vor fi curătate de mai multe ori pe zi.



13.5.2. Electrocutarea

Principiul electrocutării constă în trecerea prin creier si inimă a unui current electric cu voltaj, amperaj si frecventă corelate cu specia, care produce în prima fază întreruperea activitătii cerebrale normale si instalarea inconstientei, iar in faza următoare fibrilatie ventriculară, urmată de oprirea circulatiei generale.



Intensitatea curentului utilizat pentru ucidere (masurat în Amperi – A) trebuie să fie de 1,3A pentru porcine.



Electrocutarea se poate face cu aparate portabile sau unităti mobile de electrocutare (UME)



· Electrocutarea cu aparat portabil

Cel mai utilizat tip de aparat pentru electrocutare este cel la care electrozii sunt de tip cleste. Bratele clestelui sunt conectate printr-un cordon electric la un dispozitiv care furnizează curent cu parametri corespunzători. Dispozitivul care furnizeză curent electric trebuie să respecte mai multe cerinte legate de:

· măsurarea impedantei curentului, voltajului si intensitătii curentului electric. De asemenea, trebuie să incorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care să indice durata timpului de aplicare pentru fiecare animal.









Practic, uciderea animalelor prin electrocutare are loc în două etape:

a) în prima fază, tehnicianul va plasa electrozii de o parte și de alta a capului animalului pentru cel puțin 4 secunde, în cazul porcinelor aceștia vor fi plasați la baza urechilor, în spatele acestora, pe cât posibil, între urechi și ochi;







b) în faza a doua, tehnicianul va indepărta electrozii, un ingrijitor va intoarce animalul pe spate, va apuca picioarele din față și le va trage spre cap, permițând astfel aplicarea electrozilor de o parte și de alta a cutiei toracice, pentru cel putin 3 secunde sau până ce corpul animalului se relaxează.



· Utilaje Mobile de Electrocutare

Au fost folosite cu suces in Olanda, in timpul epizootiei de PPC dintre anii 1997 – 1998. Există o firmă olandeză care comercializează astfel de echipamente. Decizia închirierii utilajelor mobile de electrocutare se ia de către CLCB, cu acordul CNCB.



13.5.3. Uciderea prin injecție letală

Este o metodă care se poate utiliza, cu precădere, în cazul tineretului.



Substantele preferate pentru aceasta metodă sunt anestezicele din categoria barbituricelor (ex. Pentobarbital) sau produsul T61 (produsul contine: embutramidă, iodură de mebezonium si clorhidrat de tetracaină).



Injectarea se face intravenos sau intra-cardiac.



Produsul T61 se administrează strict intravenos, doza utilizată fiind de 4 – 6 ml/kg. 



Pentru un purcel, doza de pentobarbital uzuală este de 6-150 ml, in functie de greutate. Pentru injectarea intraperitoneală, pentobabrbital de sodiu trebuie să aibă concentratie 30%.



13.5.4. Uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puscă









Uciderea prin această metodă trebuie să fie autorizată de catre autoritatea veterinară centrală (ANSA).



Armele de foc trebuie să fie folosite numai de personal calificat, care posedă permis de portarmă.



In timpul uciderii, prin orice metodă, se va preleva un număr suficient de probe de la porcii ucisi, pentru ca să poată fi stabilite modul de contaminare a exploatatiei cu virusul pestei porcine africane si perioada care a trecut de la contaminare, până la notificarea bolii.




Capitolul 14

Ecarisarea teritoriului și neutralizarea materiilor de risc



Prezentul capitol conține date despre:

a) prevederile de reglementare a neutralizării unor deșeuri de origine animală în controlul pestei porcine clasice;

b) atribuțiile, responsabilitățile autorităților, ale unor instituții publice descentralizate, ale întreprinderilor și deținătorilor sau proprietarilor de animale privind neutralizarea unor materii de risc din categoria 1 si/sau 2, în controlul pestei porcine clasice;

c) documente și evidențe veterinare necesare pentru neutralizarea unor deșeuri rezultate din controlul pestei porcine clasice;

d)  unele prevederi normative și tehnice privind concesionarea activității de neutralizare a unor deșeuri de origine animală în controlul PPC.



Conform legislatiei în vigoare, carcasele provenite de la porcii care au murit sau care au fost ucisi din cauza pestei porcine clasice sunt obligatoriu prelucrate sub supraveghere oficială.



14.1. Autorităti, instituții, organizații, societăți și persoane fizice implicate:

a) Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului;

b) ANSA;

c) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea;

d) STSA;

e) Medicii veterinari de liberă practică;

f) Proprietari sau deținători de animale.



14.2. Instrucţiuni privind factorii care pot afecta deciziile referitoare la neutralizarea animalelor provenite din focarele de PPC

Problemele majore asociate neutralizării animalelor moarte pot include numarul de animale implicate şi lipsei unităţilor de neutralizare din zonă (capabilităţi), chestiunile legate de biosecuritate asupra miscărilor animalelor expuse si infectate, necesarul de personal si echipament, probleme de mediu si de aspectele sociale produse asupra producatorilor si personalului care lucreaza în aceste situatii de urgentă şi chiar asupra publicului.



Neutralizarea unui număr mare de animale moarte va fi costisitoare. Costurile fixe si variabile vor diferi în functie de metoda de neutralizare aleasă. Fiecare metodă utilizată implică cheltuieli indirecte ale mediului, economiei locale, producătorilor si a industriei de crestere a animalelor. Factorii decizionali trebuie sa înteleagă impactul economic a diferitelor tehnologii la îndemână, înainte de a alege metoda de neutralizare.



Ierarhizarea optiunilor de neutralizare necesită o înțelegere completă a tehnologiilor de neutralizare a animalelor moarte, precum și a aspectelor științifice, economice și sociale.



Alegerea uneia sau mai multor metode recomandate trebuie să fie în conformitate cu legislatia natională si să fie realizabile în functie de resursele disponibile.



14.3. Pregătiri tehnice

Resursele ce trebuie administrate in situatiile de urgentă sunt:

a) personalul;

b) facilitățile de depoziatre;

c) transportul deșeurilor;

d) echipamente (ca echipament de dezinfecție, facilități mobile de manipulare a cadavrelor);

e) combustibil;

f) materiale de protecție;

g) suport logistic etc.

Procedura de neutralizare trebuie să fie selectată astfel incât să aibă drept rezultat inactivarea agentului pathogen.



Metodele diferite de neutralizare a animalelor moarte pot avea efecte nedorite asupra mediului. Trebuie tinut cont că, daca este aleasă o metodă alternativa pentru neutralizare, există implicatii asupra mediului si populatiei si trebuie identificate căile de minimalizare a acestor efecte. De ex., trebuie avut grija că arderea pe rug va produce fum si miros neplăcut, asa că îngroparea este de preferat. Pe de altă parte, îngroparea poate duce la producere de gaz si exista riscul contaminarii aerului, solului, apelor de suprafată si subterane. Prin urmare, trebuie încheiat anterior un acord cu Ministerul Mediului si structurile lui descentralizate pentru aprobarea unor terenuri care să servească neutralizării alternative și va înainta o cerere autorității locale pentru Protecţia Mediului, după următorul model: Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului.



Evaluarea capacitătilor de neutralizare disponibile trebuie facută anterior oricărei situatii de urgentă, iar acolo unde aceasta nu este disponibilă, trebuie identificate, din timp, metode alternative de ecarisare. Dacă acest lucru nu a fost evaluat anterior evenimentului, metodele de aplicare în timpul evolutiei focarului vor fi analizate în cadrul CLCB care va lua si decizia finală de aplicare în focar.



În cazul necesităţii utilizării de metode alternative de ecarisare, se aplică următoarele:

a) ecarisarea prin îngropare şi/sau incinerare pe teren prestabilit şi avizat de către instituţiile abilitate;

b) ecarisarea prin îngropare şi/sau incinerare pe terenul exploataţiei de mici dimensiuni, prin solicitarea acordului autorității locale pentru Protecţia Mediului, prin întocmirea formularului nr. 13. 



Comunicarea către public în cazul în care se adoptă metode alternative de neutralizare trebuie făcută de specialisti, altminteri reacsia publica poate fi disproporsionată cu realitatea.



Fermierii pot fi foarte sensibili la metodele de ucidere si de neutralizare selectate si la transportul animalelor moarte la locul de neutralizare. Comunicarea profesionistă și compensațiile adecvate acordate proprietarilor de animale pentru pierderea animalelor sau pentru locurile de îngropare sau ardere pot îmbunătăti cooperarea și acceptabilitatea acestora.



14.4. Pregătirile logistice pentru tehnologia specifică de neutralizare

Înainte de a începe activitatea de încărcare, transport si neutralizare a animalelor moarte si ucise, CLCB trebuie să se asigure de:

a) disponibilitatea de combustibil (lemn, benzină);

b) disponibilitatea personalului necesar (inclusiv de pază a transporturilor, dacă este cazul);

c) facilități amenajate pentru dezinfecția mijloacelor de încărcare și transport;

d) facilități amenajate pentru dezinfecția personalului, depozitarea și distrugerea echipamentului de protecție dupa utilizare;

e) disponibilitatea de electricitate pentru operatiunile pe timp de noapte;

f) facilități pentru personal: în funcție de gravitatea focarului: cazare, toalete, apa de băut, loc pentru servirea mesei etc.;

g) depozite de frig adiționale;

Modurile de neutralizare a altor produse posibil contaminate (gunoi de grajd, produse non animale, furaje, purin etc.) trebuie să fie stabilite în CLCB, în funcție de disponibilitățile din teren.



14.5. Metode de neutralizare pentru cadavrele provenite în urma uciderii 

Metodele de neutralizare alese trebuie să aibă în vedere:

a) capacitățile de neutralizare disponibile la nivel local (cantitatea de cadavre care trebuie neutralizată exprimată în tone);

b) distribuția focarelor de pestă porcină clasică în regiune;

c) distanța pînă la cea mai apropiată unitate de neutralizare;

d) riscul de propagare a bolii prin transportul cadavrelor;

e) accesul mijloacelor de transport specializate la locul unde se află cadavrele.



14.5.1. Incinerarea în întreprinderi de incinerare de capacitate mare si mică

In incineratoarele de capacitate mare, cadavrele întregi sunt complet arse si transformate în cenusă, realizându-se distrugerea virusului PPC. Incineratoarele cu locatie fixă au avantajul că gazele care au rezultat din procesul de ardere sunt apoi arse în a doua cameră de ardere, respectându-se altfel cerinţele de mediu.



Cerințe pentru incineratoare de capacitate mică:

a) amplasarea unitatii de incinerare de capacitate mică pe un teren tare şi cu scurgere bună;

b) adoptarea măsurilor astfel încît animalele să nu aiba acces la unitatea de incinerare de capacitate mică, la subprodusele de origine animală care aşteaptă să fie incinerate sau la cenuşa provenită de la incinerarea subproduselor de origine animală;

c) dacă unitatea de incinerare de capacitate mică este amplasată în o exploataţie de creştere a animalelor de fermă trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

· separarea fizică totală între incinerator pe de o parte şi efectivele de animale, furajele şi aşternutul acestora pe de altă parte, dotată cu împrejmuire dacă este cazul; 

· echipamentele trebuie să fie destinate în exclusivitate incineratorului şi să nu fie utilizate în alt loc în fermă; 

· lucrătorii trebuie să-şi schimbe îmbrăcămintea exterioară şi încălţămintea înainte de a manipula animale sau furaje;

d) zonele de depozitare a subproduselor de origine animală şi de cenuşă trebuie să fie acoperite, etichetate şi închise etanş;

e) asigurarea incinerării subproduselor de origine animală astfel încât acestea să fie complet reduse la cenuşă. Cenuşa trebuie să se elimine într-un depozit de deşeuri autorizat.



Procesarea cadavrelor în unități de procesare utilizând metoda de procesare, urmată apoi de incinerarea făinurilor proteice rezultate în unități de incinerare.



14.6. Transportul

Echipamentul utilizat în neutralizarea animalelor moarte poate difuza agentul patogen în alte locații. De aceea, curătirea si dezinfectarea suprafetelor exterioare a echipamentelor ca macarale, containere si camioane, vehiculele sosite din fermă trebuie să necesite o atentie specială, iar vehiculele care transportă animalele moarte specializate în efectuarea unor astfel de transporturi trebuie în mod obligatoriu sa fie etanse. Vehiculele apartinând unitătilor de neutralizare sau unitătilor care transportă deseuri de origine animală autorizate sanitar veterinar, trebuie să fie însotite la încărcare de o declaratie de curătire si dezinfectare a vehiculului /containerului.



Trebuie estimată si asigurată capacitatea de transport a animalelor moarte la unitătile de incinerare/procesare ca urmare a evolutiei unui focar de pestă porcină clasică. Pentru a evita o eventuală lipsă de capacitate de transport, trebuie să existe contracte încheiate între unitătile de neutralizare si societăti de transport pentru închirierea unor mijloace de transport care să corespundă cerintelor sanitare veterinare din domeniu pentru a fi utilizate în situatii de urgență.

14.7. Metode alternative

Prin aceste metode, animalele moarte/ucise sunt îngropate si/sau arse sub supraveghere sanitară veterinară si de mediu în conditiile stabilite de acestea.



Metodele alternative sunt utilizate când capacitatea de neutralizare este depăsită sau unde situatia epidemiologică o impune. Pentru acest scop administratia locală de mediu va fi consultată, pentru a-si da acordul asupra locurilor care vor servi scopului.



Neutralizarea trebuie să fie organizată în asa fel încât muncitorii să fie în sigurantă în ceea ce priveste manipularea animalelor moarte si să fie suficient protejati împotriva infectiilor cu echipament de protectie, mănusi, măsti faciale, ochelari de protectie si verificări regulate a stării de sănătate.



Pentru implementarea acestor metode de neutralizare, se utilizează echipamente de mare tonaj ca tractoare, buldozere, camioane, excavatoare si încărcătoare frontale. O atentie specială trebuie acordată dezinfectiei riguroase a acestor echipamente înainte de părăsirea locatiei.



În selectarea locului de neutralizare prin ardere a cadavrelor si/sau îngropare, trebuie tinut cont de urmatorii factori:



· să existe suficient pămînt la suprafață pentru acoperirea ulterioară a locului; să fie verificată capacitatea de drenaj a apei; 

· să fie cunoscută direcția de evoluție a vîntului dominant; 

· accesul facil la transport; 

· disponibilitatea de date meteorologice; 

· inaccesibilitatea publicului;

 

După îngroparea cadavrelor, locul trebuie împrejmuit cu gard si marcat cu plăci indicatoare privind interdictia accesului pentru public în această arie.



14.8. Incărcarea și transportul cadavrelor de animale de la locul uciderii, la locul neutralizării, în cazul evoluției unei boli infecțioase majore

Pentru organizarea operațiunii de transport a cadavrelor este necesar urmatorul personal:

a) personal pentru echipa de încărcare;

b) personal pentru transportul cadavrelor;

c) personal pentru dezinfecția mijloacelor de transport după încărcare

d) personal însoțitor al transporturilor (escorta) către unitățile de procesare.



14.8.1. Personalul pentru operațiunea de încărcare a cadavrelor

Șeful operațiunii de transport al cadavrelor coordonează toată activitatea de încărcare, transport și escortă a cadavrelor.



Echipa de încărcare

4-10 persoane, în funcție de numărul de autovehicule destinate transportului cadavrelor, având urmatoarele îndatoriri:

a) Șeful echipei de încărcare:

· coordoneaza încarcarea în mijloacele de transport la locul uciderii;

· verifică certificatul de etanșeitate al vehiculelor emis de unitatea care asigură transportul;

· verifică și îndepărtează sigiliul vehiculelor;

· în caz că vehiculul nu este prevăzut cu un certificat de etanșeitate, va ordona testarea etanșeității de către o echipă de etanșare;

· permite încărcarea vehiculelor;

· completează documentația necesară a transportului;



b) Asistentul șefului de echipă (daca este necesar, în funcție de amploarea operațiunii) 

· îl ajută pe șeful echipei în desfășurarea operațiunii, (de exemplu întocmirea documentației);



c) Echipa de etanșare și de dezinfecție

· 2 – 4 persoane;

· verifică etanșeitatea vehiculelor;

· în caz că e necesar, etanșeaza vehiculele, dezinfectează locul contaminat în urma eventualelor scurgeri, completează la fața locului un certificat de etanșeitate și sigilează vehiculul;

· însoțesc transporturile de cadavre pentru rezolvarea eventualelor probleme de etanșeizare și dezinfecție apărute în timpul transportului;



d) Echipa de încărcare

· 2- 4 persoane;

· se subordonează șefului echipei de încarcare;

· efectuează încărcarea cadavrelor;



14.8.2. Personal pentru transportul cadavelor

a) Conducătorii autovehiculelor (soferi:)

· în timpul încărcării se subordonează conducatorului echipei de încărcare;

· conduc autovehiculele și respectă întocmai procedurile legate de trasportul carcaselor destinate neutralizării;



14.8.3. Personal pentru escorta transporturilor

a) este preferabil ca transporturile să aibă loc numai sub forma de convoi de 2-5 mașini, atât pentru o supraveghere mai atentă a transportului, cât și pentru acordarea de ajutor în caz de necesitate;



b) transportul va fi însoțit de doi oficiali (polițiști etc) în vehicule separate, înaintea și înapoia convoiului. Sarcinile acestora sunt:

· asigură contactul cu conducatorul operațiunii de transport;

· sprijină șoferul la nevoie și informează conducătorul operațiunii de transport în cazul apariției unor nereguli în timpul transportului;

· iau primele măsuri în caz de urgență (opresc convoiul, remediază problemele de etanșeitate cu ajutorul echipei de etanșeizare);

· informează șoferul și pe șeful echipei de încărcare în cazul unor scurgeri din autovehicul;

· completează raportul asupra incidentului, care a avut loc.



14.9. Echipamente necesare transportului de cadavre

Echipamentele necesare transportului de cadavre sunt:

a) autovehicule special autorizate pentru transportul cadavrelor;

b) utilaje pentru încărcat (de ex. utilaj pentru încărcarea cadavrelor sau motostivuitoare sau benzi transportoare etc.);

c) echipament de dezinfecție adecvat pentru dezinfectarea autovehiculelor;



14.10. Standarde pentru activitățile desfășurate în timpul transportului



14.10.1. Dezinfecție și etanșeitate

Înainte de a efectua un transport, este absolut necesară curățarea și dezinfecția autovehiculelor, apoi verificarea etanșeitații mijlocului de transport.



Sunt admise pentru transport numai vehiculele care prezintă un certificat de dezinfecție și un certificat de etanșeitate eliberate de unitatea care asigură transportul.



Etanșeitatea containerului se verifică, în prealabil, dupa urmatorul procedeu: un lichid se va pompa din abundență în container, în spațiul destinat pentru transportul carcaselor. Se va verifica vizual daca au loc scurgeri din containerul supus verificării. În urma verificării etanșeitații, eventualele deficiențe se remediază, iar containerul vehicolului este sigilat.



Sigiliul se indepărtează numai înaintea încărcării cadavrelor, în unitatea de destinație, de către șeful echipei de încărcare.



Autovehiculele trebuie să fie în stare tehnică de funcționare corespunzatoare, pentru a realiza un transport sigur.



14.10.2. Protecția cabinei

În cabină se vor afla doar materialele absolut necesare pentru desfășurarea transportului. Nu se admite prezența în cabina autovehicolului a lucrurilor personale ale soferului, iar scaunele și podeaua trebuie acoperite cu folie de plastic, pentru o mai facilă (mai puține eforturi) dezinfectare.

14.10.3. Incărcarea

Conducătorul echipei de încărcare verifică certificatul de etanșeitate al vehiculului și sigiliul. În caz că ele sunt în ordine, el va permite și coordona încărcarea vehiculului. Pe timpul încărcării transportului, conducătorului autovehiculului îi este interzisă părăsirea cabinei, pentru a nu veni în contact cu materialul contaminant. Dacă este absolut necesar ca șoferul să părăsească cabina, el trebuie să se conformeze condițiilor de biosecurtate extrem de stricte din exploatație (îmbrăcăminte de protecție, dezinfecția persoanelor etc). Încărcarea se va face astfel încât să se evite contaminarea exteriorului autovehiculului.



Înainte de încărcare, se va așeza pe podeaua containerului, cât și în jurul ecluzei de golire un produs din rumeguș sau alt material absorbant stropit cu dezinfectant, care să absoarbă eventualele scurgeri și care să poată fi ușor îndepărtat după terminarea operațiunii .



Vehiculele nu trebuie încărcate la capacitate maximă, ci doar la 2/3 din capacitatea lor, pentru a lasă loc eventualelor creșteri în volum al carcaselor în urma putrezirii și dezvoltării gazelor. Dupa ce s-a încărcat la capacitatea de 2/3 din volumul disponibil, se vor stropi carcasele cu dezinfectant pentru a împiedica și pe această cale împrăștierea agentului patogen cu praful sau alte particule aflate pe corpurile animale.



Carcasele trebuie neapărat acoperite, dacă etanșeizarea nu este corespunzatoare. În caz că vehicolul dispune de un capac solid etanș, este suficient să se folosească acest mod de acoperire.



În caz că nu e sigură etanșeitatea capacului, carcasele se vor acoperi mai întâi cu o folie de plastic, pe care se va pune un material absorbant impregnat cu dezinfectant. Toata încărcătura se va acoperi cu o prelata (bucată de pânză deasă impermeabilă) dintr-un material rezistent. Prelata trebuie fixată cât mai etanș și cât mai sigur posibil de autovehicul.



Conducatorul echipei de încărcare verifică, in final, eventualele scurgeri cu material contaminant din vehicul. Daca totul este in ordine, conducatorul echipei de incarcare va sigila mijlocul de transport și va permite soferului să conducă mașina la punctul de curățire și dezinfecție.



Conducatorul echipei de încărcare va completa documentația privtoare la expediere (vehicul etanș, sigiliu în ordine, nr. carcase, specie, tip, adresa de expediere, ucise pe data de..., statutul exploatației focar confirmat, suspiciune, zona de restrictie, etc, folosirea de material absorbant adiacent ecluzei de golire, acoperirea cu folie, material absorbant cu dezinfectant și prelata s.a.m.d. Faptul c	ă vehiculul a fost corect curățat și dezinfectat la finalul operațiunii de încărcare se va consemna în documentul de transport de catre conducatorul echipei de dezinfectie și etanșeizare.



14.10.4. Părăsirea exploatației

Șeful operațiunii de transport al cadavrelor  va consemna în documentul de expediție faptul că autovehicolul a fost corect curațat și dezinfectat.



Transportul trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, pentru a evita alterarea avansată a cadavrelor.



14.10.5. Transportul carcaselor

Transportul se va face direct către unitatea de neutralizare, fără abateri de la traseul fixat și fără opriri suplimentare.



In timpul transportului, conducătorul autovehiculului se subordonează comenzilor oficialului din escortă.



14.11. Activitate la locul de neutralizare

Șoferul trebuie să prezinte responsabilului de la locul de neutralizare documentul de expeditie.



Oficialul de la locul de neutralizare intocmeste procesul verbal de predare-primire a materialului pentru neutralizare.

Folia și materialul absorbant folosit in containere este distrus la locul de neutralizare.



Capitolul 15

Proceduri pentru neutralizarea alternativă a materiilor de risc



15.1. Îngroparea cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control al PPC 



In lipsa unor facilități de incinerare în unități specializate de neutralizare a cadavrelor, autoritățile sanitare veterinare pot apela la utilizarea unor metode alternative de neutralizare a cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control a pestei porcine clasice, folosind îngroparea și/sau incinerarea.



Arderea se poate face intr-o groapa sau intr-un sanț, săpate pe un câmp plat, poziționate pe cât posibil aproape de adăpost, respectând distanța până la pânza freatică și resursele de apă. 



15.2. Etape privind procedura de îngropare

Etapele care trebuie respectate în procedura de îngropare sunt următoarele:

a) identificarea terenului corespunzator ce va fi utilizat pentru îngropare;

b) solicitarea spre aprobare a unei parcele de pământ pentru îngroparea cadavrelor de la autoritatea locală de Mediu, Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului;

c) recensământul populației de animale care trebuie ucise, în vederea stabilirii masei de cadavre care trebuie îngropate;

d) procurarea materialelor necesare impermeabilizarii solului, izolarii cadavrelor și dezinfectarii teritoriului;

e) identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate;

f) identificarea echipamentului și mijloacelor tehnice necesare îngropării;

g) stabilirea traseelor de transport a cadavrelor la locul de neutralizare.



ATENTIE: înainte de îngroparea cadavrelor de porcine, pentru a preveni acumularea de metan și dioxid de carbon în groapă, se puncționeaza cavitatea abdominală acestora. 



15.3. Identificarea terenului corespunzator ce va fi utilizat pentru îngropare

Identificarea locului de îngropare se va face astfel încât acesta să fie în corelație cu numarul/cantitatea de cadavre ce urmează a fi îngropate, de catre o comisie alcătuită din reprezentanți ai autorităților locale de mediu și veterinare.



La selectarea locului de neutralizare prin îngropare și/sau ardere a cadavrelor trebuie ținut cont de urmatorii factori:

a) să existe suficient pămînt la suprafața pentru acoperirea locației;

b) să fie asigurat drenajul apei;

c) vîntul dominant să bată în direcția unor zone nepopulate și fără exploatații de animale receptive;

d) să fie asigurat accesul rapid și usor la căile de transport;

e) locația să fie într-o zona inaccesibilă publicului (vizual).



15.4. Condițiile de amplasare a gropii/șanțului

Condițiile de amplasare a gropii sunt umatoarele:

a) să fie amplasată la minim 500 m, aval, pe direcția de curgere a apei subterane, față de orice locuință sau zonă locuită, inclusiv obiective economice, militare, culturale etc.;

b) distanța până la pânza de apă freatică să fie, pe toată perioada anului, mai mare de 2 m;

c) să nu fie situată în apropierea bazinelor de alimentație cu apă potabilă a populației;

d) să nu fie amplasată în zonele de captare a apelor medicinale și/sau minerale;

e) să se afle în afara zonei de vizibiliate a cailor rutiere și feroviare;

f) să nu se afle poziționat pe direcția dominantă a vântului care ar conduce emisiile către zona locuită;

g) să se afle într-o zonă cu teren stabil si fară alunecari de teren;

h) să nu fie în zona inundabilă;

i) să nu fie pe traseul torenților sau vînturilor;

j) să nu fie în arii protejate sau zone de protecție sanitară a surselor de apă potabilă sau a surselor de captare a apelor minerale;

k) de preferat să fie amplasat pe un teren impermeabil sau greu permeabil;

l) să nu fie amplasată pe un teren cultivat cu culturi perene (plantații multianuale) a căror înființare a necesitat mai mulți ani (vii, livezi, păduri s.a.).



15.5. Condiții de realizare: dimensiuni și taluz 

Un loc pentru îngropare este de preferat să fie de forma unui sanț, pentru ca echipamentul greu, excavatoare etc. să poată să facă săpăturile de la suprafața pământului, fără să fie nevoite să intre în adâncime.



Procedeu:

a) se sapă un sanț care poate avea adancimea de 2,5-3 m, cu o lățime de 2,5-3 m și cu o lungime variabilă, în funcție de interes;

b) în perioadele ploioase, pentru evitarea înfiltrării apei de precipitație în interiorul gropii, aceasta se va acoperi cu un material impermeabil;

c) geomembrana (folie de plastic sau prelata (țesătură impermiabilă, deasă și rezistentă)) de cel putin 1,5 mm) se așterne pe toată suprafața gropii, inclusiv pe taluzuri (partea laterală a gropii);

d) un strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat succesiv, de minim 40 cm se așterne pe toată suprafața, inclusiv pe taluzul gropii;

Cadavrele porcilor vor fi depuse în șanț, în straturi, și stropite cu dezinfectant (var nestins).

Șanțul va fi umplut pe trei sferturi, pentru a permite dilatarea conținutului, în caz de fermentație.

Șanțul va fi astupat.



Ordinea straturilor protectoare ale gropii pentru asigurarea impermeabilizării acesteia precum și a substanțelor dezinfectante și a cadavrelor este urmatoarea (pornind de la fundul gropii):

- strat de folie

- strat de nisip

- strat de argila compactată

- strat de substanțe dezinfectante (pulbere)

strat de cadavre

- strat de substante dezinfectante (pulbere)

- strat de argilă

- strat de folie

- strat de pământ

Pentru evitarea pătrunderii animalelor sălbatice sau a persoanelor neautorizate în perimetrul gropii, acesta se va împrejmui și se va marca, pentru atenționare, pe perioada stabilită de ANSA, cu urmatoarea inscriptie:



,,ACCESUL STRICT INTERZIS ÎN ACEASTĂ ARIE”!



Materiale pentru delimitarea locului de ingropare:

- gard ( plasă )

- stâlpi beton

- plăci indicatoare



15.6. Etape privind procedura de incinerare

Șanțul de ardere se construiește dupa aceleasi principii ca și șanțul pentru îngropare.



Materialul pentru incinerare trebuie așezat în straturi succesive de bușteni din material lemnos. Poate fi folosit și combustibil lichid: petrol, motorină sau benzină cu un continut de sulf scazut; dar este de apreciat dacă arderea s-ar face fără combustibil lichid, din considerente de mediu. 



Este interzisă folosirea cauciucului/anvelopelor la ardere.



Închiderea șanțului de incinerare se face în același fel și cu aceleași măsuri de protecție folosite la închiderea locului de ingropare.



Substanțele dezinfectante utilizate pentru utilaje, echipamente și locul de îngropare sunt substanțe aprobate și autorizate de către autoritatea competentă centrală pentru punerea pe piață



15.7. Reguli obligatorii

Personalul care lucrează la neutralizarea alternativă a teritoriului trebuie să respecte următoarele reguli obligatorii:

a) Instruirea prealabilă a personalului implicat în acțiunea de îngropare a porcinelor;

b) Anunțarea preventivă a serviciilor de pompieri asupra faptului că se va proceda la arderea cadavrelor în groapa din ferma respectivă;

c) Curățirea mecanică și dezinfectța utilajelor într-o locație stabilită anterior în incinta fermei (rampa betonata cu permiterea scurgerii apelor);

d) Distrugerea tuturor furajelor și a materialelor provenite din focar, prin ardere sau îngropare, în aceleasi condiții ca pentru cadavre;

e) Dezinfecția unității – alei, hale, filtrul sanitar veterinar din fermă, etc.



15.8. Groapa de incinerare

Lungimea și lățimea gropii de incinerare se stabilesc în funcție de necesarul prognozat pentru incinerare, dar nu mai mare de 10x10 m, iar adâncimea se stabilește în funcție de condițiile hidrogeologice și litologice locale, cu respectarea amplasării bazei gropii la cel puțin 1,5 m deasupra cotei maxime la care se află nivelul hidrostatic al apei subterane freatice, dar nu mai adancă de 2,5 m. Groapa de incinerare va fi copertată cu un strat de 1,5 m de pamânt sau materiale inerte.



În perioadele ploioase, pentru evitarea înfiltrării apei de precipitație în interiorul gropii, aceasta se va acoperi cu un material impermeabil. Pentru evitarea pătrunderii animalelor sălbatice sau a persoanelor neautorizate în perimetrul gropii, acesta se va împrejmui și marca de atenționare pe perioada stabilita de Autoritatea competentă centrală. 



Începând de la baza gropii se propun următoarele straturi:

a) geomembrană de 1,5 mm pe toata suprafața, inclusiv pe taluzul gropii;

b) strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat succesiv, de minim 40 cm pe toată suprafața, inclusiv pe taluzul gropii;

c) materialul de incinerat va fi așezat în straturi succesive pe ruguri de material lemnos.

Combustibilul folosit: benzina sau, în caz excepțional, motorina cu conținut scăzut de sulf.



Pentru asigurarea unei incinerări omogene se pot folosi ca straturi intermediare numai ruguri din material lemnos fiind interzisă folosirea cauciucului/anvelopelor.



Capitolul 16

Curățenia și dezinfecția



Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să se asigure că sunt respectate principiile și procedurile ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu insecticide stabilite în anexa nr. 2 „Reguli (măsuri) şi proceduri ce ţin de curăţare şi dezinfecţie” al Normei sanitar - veterinare privind măsurile de control al pestei porcine clasice”, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016;



ANSA trebuie să se asigure ca:

a. dezinfectanții și insecticidele care urmează sa fie utilizate și, după caz, concentrațiile lor, sunt aprobate oficial de autoritatea competentă;

b. operațiile de curățare, dezinfecție și dezinsecție sunt efectuate sub supraveghere oficială: - în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial și - astfel încât să se elimine orice risc de răspândire sau de supraviețuire a agentului bolii;

c. la finalizarea operațiilor prevăzute la litera (b), medicul veterinar oficial se asigură că măsurile au fost aplicate în mod corespunzător și că a trecut o perioadă adecvată de cel puțin de 40 de zile, pentru a se asigura că boala respectivă a fost complet eliminată înainte ca animalele din speciile suspecte să fie reintroduse.

Acolo unde, din motive financiare, nu este posibilă angajarea unei firme specializate, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea vor fi făcute cu personalul Echipei de etanșare și de dezinfecție.



16.1. Principii generale şi proceduri pentru curăţare şi dezinfecţie 

Operațiunile de curățare și dezinfecție și, după caz, măsurile pentru distrugerea rozătoarelor sau a insectelor cu ajutorul unor produse autorizate oficial trebuie să se efectueze sub supraveghere oficială și în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial.



Dezinfectantele ce se utilizează și concentrațiile lor trebuie să fie aprobate oficial de autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului PPC. 



Eficacitatea anumitor dezinfectante fiind redusă în urma unei depozitări prelungite, ea trebuie verificată periodic înainte de utilizare.



Alegerea dezinfectantelor, a insecticidelor și a procedurilor de dezinfecție și de dezinsecție trebuie să se efectueze în funcție de natura unităților, a vehiculelor și a obiectelor ce urmează să fie tratate.



Condițiile de utilizare a degresanților, a dezinfectantelor și a insecticidelor trebuie să garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicați de către fabricant, precum presiunea, temperatura minimă și durata de contact necesară, trebuie respectați;



Oricare ar fi dezinfectantul utilizat, este necesar să se aplice următoarele reguli generale:

a) se stropesc în întregime așternuturile pentru animale și materiile fecale cu un dezinfectant;

b) se spală și se curăță pe rând și frecând cu grijă: solul, pardoseala (podeală), rampele și pereții (dacă este posibil, după evacuarea sau demontarea materialului sau a instalațiilor, pentru a nu împiedica operațiunile de curățare și dezinfecție);

c) se aplică din nou dezinfectantul pentru o durată minimă de contact în conformitate cu recomandările fabricantului;

d) apa utilizată pentru operațiunile de curățare trebuie eliminată în așa fel încât să se evite orice risc de propagare a virusului și în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial.



În cazul în care curățarea se efectuează cu ajutorul unor produse lichide sub presiune, este necesar să se evite recontaminarea locurilor deja curățate;



Se spală, se dezinfectează sau se distrug și echipamentele, instalațiile, articolele sau compartimentele susceptibile de a fi contaminate;



Se evită orice recontaminare după dezinfecție;



Operațiunile de curățare, dezinfecție și dezinsecție cerute în cadrul directivei trebuie consemnate în registrul exploatației sau al vehiculului și, atunci când se cere aprobarea oficială, ele sunt certificate de către medicul veterinar oficial responsabil cu controlul.



16.2. Dispoziții speciale privind curățarea și dezinfecția exploatațiilor infectat



Curățarea și dezinfecția preliminare presupun:

a) în timpul uciderii animalelor, este recomandat să se ia toate măsurile necesare pentru a evita sau a limita la maximum propagarea virusului pestei porcine africane. Acestea cuprind: instalarea unui echipament provizoriu de dezinfecție, furnizarea de îmbrăcăminte de protecție, dușuri, o decontaminare a materialului, a instrumentelor și a aparatelor utilizate și întreruperea aerisirii;

b) carcasele animalelor ucise sunt stropite cu dezinfectant;

c) în cazul în care carcasele trebuie să părăsească exploatația pentru a fi transformate, trebuie să se utilizeze recipiente închise și etanșe;

d) de îndată ce carcasele porcilor au fost scoase în vederea transformării, părțile exploatației în care au fost adăpostite aceste animale, precum și oricare părți ale celorlalte clădiri, curți etc., care au fost contaminate în timpul uciderii sau al examenului post mortem, sunt stropite cu dezinfectante autorizate;

e) orice țesut sau sânge răspândit în timpul sacrificării sau examenului post mortem sau în timpul contaminării globale a clădirilor, curților, ustensilelor etc. este cules cu grijă și neutralizat împreună cu carcasele;

f) dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafață cel puțin 24 de ore;



Curățarea și dezinfecția finale presupun:

a) gunoiul de grajd și așternutul pentru animale trebuie scoase și tratate în conformitatate cu specificațiile legale din directivă;

b) grăsimea și murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafețele cu ajutorul unui degresant și suprafețele trebuie limpezite cu apă;

c) după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu dezinfectant;

d) după șapte zile, unitățile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite cu apă rece, stropite cu dezinfectant și limpezite încă o dată cu apă.



Dezinfectarea așternutului pentru animale, a gunoiului de grajd și a purinului contaminat presupun:

a) gunoiul de grajd şi aşternutul folosit trebuie stivuite pentru a se încălzi, pulverizate cu dezinfectant şi lăsate pentru cel puţin 42 de zile sau distruse prin ardere sau îngropare;

b) purinul trebuie depozitat cel puțin 42 de zile de la ultima adăugare de material infecțios, în afară de cazul în care autoritățile competente autorizează o perioadă de depozitare redusă pentru purinul care a fost tratat efectiv în conformitate cu instrucțiunile date de medicul veterinar oficial, pentru a garanta distrugerea virusului.



În cazul exploatațiilor în aer liber, autoritatea competentă poate stabili proceduri specifice pentru curățare și dezinfecție, ținând seama de tipul exploatației și de condițiile climatice.

16.3. Curățarea și dezinfectarea grajdurilor

Materiale necesare:

a) Echipament de protectie: salopetă de unică folosință rezistentă la apă, cizme de cauciuc, mănuși de cauciuc, ochelari de protecție cu vizibilitate completă, mască de protecție a respirației, daca este cazul masca de protectie antigaz cu filtre speciale (vezi foile cu date de securitate ale solutiei de dezinfectant prevazute);

b) Conector la apa; furtun de apa;

c) Instrument de dezinfectare cu presiune mare 80-120 bar, duza/jiclor cu jet plat si duza cu jet rotunda, daca este cazul cu duza specială suplimentară pentru dezinfecția cu spuma; eventual pompa cu injecție de purtat în spate;

d) Mături, perii, șpacluri, lopeți, galeți, stropitori, bureți, etc.;

e) Apa caldă (>40 ° C) direct de la robinet sau încalzită în instrumentul special cu presiune mare;

f) Soluții de curățat și dezinfectat.



Dezinfectarea prealabilă

a) Se execută înainte de curățenia mecanică;

b) Toate părțile clădirii, suprafețele uneltelor, alte obiecte si materiale sunt stropite cu solutie dezinfectanta in volum de ca. 1,5l/m2 cu un agregat de dezinfectat cu presiune de cel putin 10 bar.;

c) Timpul de actionare depinde de felul solutiei de dezinfectat si de temperatura mediului inconjurator;

d) Oprirea ventilației, aparatele electrice vor fi deconectate, demontate sau acoperite.



Dezinfecția de fixare

Părțile din exploatație în care animale au fost adăpostite și orice alte părți ale clădirilor, curților etc. contaminate în cursul uciderii, tăierii sau examinării post-mortem trebuie pulverizate cu substanțe dezinfectante.



Dezinfectantul utilizat trebuie să rămână pe suprafața tratată cel puțin 2 ore.



Procedura de lucru se face conform celor stipulate la partea privind “Curățarea umeda - Inmuierea”.



Curățarea mecanică

Toate resturile de furaje, gunoi si alte materiale rezultate in urma curateniei mecanice se vor depozita la platforma de gunoi.



Demontarea tuturor părților de echipament demontabile pentru a fi dezinfectate eficient.



Detașarea tuturor părților din podea și curățarea acestora pe toate părțile;

Elementele de lemn crăpate sau deteriorate, obiectele de inventar cu valoare nesemnificativă trebuie îndepărtate și arse. La fel se procedează cu alte obiecte care pot fi arse, cu valoare materială mică.



Curățarea umedă

Înmuierea

La temperaturi de sub 0°C este necesar amestecul cu NaCl (pana la -10°C - 1,6 kg NaCl : 10 litri apa; pana la -20°C - 3,0 kg NaCl : 10 litri apa).



Dizolvare a stratului de murdărie cu ajutorul apei și a adaosului de detergent pentru mărirea eficienței (de ex. soda – Na2CO3 sau soluție de săpun 3 kg : 100 litri H2O, respectiv preparate din comerț).



Înmuierea se face cu 3 ore înainte de curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune.



Pulverizarea se realizează la presiune mică, (10-15 bar) cu 1-1,5 l apa/ m.



La scurt timp înainte de curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune, se mai pulverizeaza 0,2-0,3 l apa/ m², pentru a reduce astfel cu cca. 40 % timpul necesar curățării.



Apa murdară rezultată trebuie colectată în vederea dezinfectării în groapa cu purin, respectiv în cea cu gunoi lichid sau în alt loc amenajat de pe teren (siloz plat imprejmuit etanș de jur împrejur).



În cazul capacității de depozitare depășite pe terenul respectiv, colectarea în vederea dezinfecției poate avea loc cu aprobarea autorităților competente într-un alt loc potrivit în afara terenului (de ex. adăposturi părăsite de animale cu groapa de gunoi goală).



Curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune

Îndepărtarea murdăriei înmuiate cu apă sub presiune (dispozitiv de curățare de inaltă presiune, instrument cu abur) cu sau fără acțiune mecanică suplimentară.



Jet de apa de 13-15l/ min la o presiune de 75-120 bar.



Duze plate cu jet potrivite pentru suprafețe mari; duze rotunde cu jet pentru colțuri și spații înguste.



Se curăță de sus în jos îi orizontal într-o direcție, pentru a evita murdărirea înnoită a suprafetelor deja curățate. A nu se uita gurile de ventilație.



Dupa curățare, structura de suprafață și consistența materialelor trebuie să fie vizibile, iar apa reziduală trebuie să fie curată.

Apa reziduală (murdară rezultată) trebuie colectată în vederea dezinfectării în groapa cu purin, respectiv în cea cu gunoi lichid sau în alt loc amenajat de pe teren (siloz plat imprejmuit etanș de jur împrejur).



Uscarea

Trebuie pornită ventilația. Uscarea se face cu aer cu sau fără curent de aer de natură tehnică, eventual prin încălzirea încăperii.



Dezinfectarea finală

Oprirea ventilației.

Soluția de dezinfectat este aplicată în concentrație normal pe suprafețele uscate cu un volum de minimun 0.4/ m² la presiune joasa (10-12 bar), sau cu ajutorul unei duze cu jet plată sau, pentru a obține spumă, cu o duză specială pentru dezinfecție.



Indepărtarea murdăriei are loc în grajd de sus în jos (acoperiș, pereți, podea) și de la peretele din spate al clădirii înspre ușă. A nu se uita gurile de aerisire.



Temperatura optimă de acționare a soluțiilor de dezinfectat se situează la peste 40°C.  La temperatura grajdurilor de sub 20°C concentrația soluțiilor trebuie mărită (la 10°C : acizi organici ×2 ; aldehida ×3). La temperaturi sub punctul de îngheț, grajdul trebuie încălzit înainte de dezinfectare. Unele soluții de dezinfectant disponibile în comerț pot fi folosite și la temperaturi de până la -10° C.



Timpul de acționare al dezinfectantului trebuie neapărat respectat.



După încheierea măsurilor de dezinfectare, respectiv înainte de reocuparea grajdului, încăperile trebuie aerisite și resturile de soluție de dezinfectant trebuie spălate minuțios de pe instalațiile de hrănire și de adăpare. O clătire a soluției de dezinfectare de pe alte suprafețe nu este necesară decât dacă din cauza concentrației mari de agenți activi sau în urma folosirii anumitor substante active pot apărea reacții toxice la om și/ sau animal.



Suprafețele de lemn netede curățate pot fi dezinfectate și prin pârlire cu un arzător cu gaz până la obținerea culorii maro (a se tine la indemana extinctoare, furtun de apa!). La final suprafețele de lemn pot fi văruite dacă este cazul (acoperire cu strat de soluție de Ca(OH)2).



Ca măsură suplimentară de dezinfectare a suprafețelor inaccesibile din grajd (guri de aerisire, instalație de hrănire, etc.) poate intra în discuție și gazarea cu formalin. Aceasta poate fi însă efectuată numai de persoane care dispun de o aprobare corespunzatoare din partea prezidiului conducerii.



Inainte de reocuparea grajdului este folositoare aplicarea unui strat de var.

La încheierea dezinfecției se completează un act, ca model este prezentat Formularul nr. 14: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.



16.4. Controlul succesului dezinfectării

Un control virologic al dezinfectării nu este posibil. Se va verifica vizual aspectul spaţiilor dezinfectate, se vor verifica concentraţiile substanţelor folosite şi procedura de aplicare a lor, şi se vor verifica etapele şi timpii de aşteptare.



16.5. Dezinfectarea gunoiului lichid

Se va utiliza echipament de protecție, precum: salopete de unică folosință, cizme de cauciuc și ochelari de protecție și, în caz de aerosoli toxici, masca de protecție.



Măsurile necesare de protecție a muncii pot fi extrase din fișa tehnică de securitate pentru substanțele folosite.



Gunoiul lichid va fi decontaminat prin inserția unor substante chimice de dezinfectare. Pentru a obtine un amestec mai bun cu substanța de decontaminare se recomandă folosirea exclusivă a preparatelor lichide.



În ceea ce priveste laptele de var, este de remarcat că acesta nu se amesteca pe loc, ci se va livra in vehicule cisternă. Laptele de var să fie in proporție de 40%.



Pentru a evita revărsarea amestecului se recomandă ca în rezervoarele pentru gunoiul lichid să se păstreze o rezervă de volum. În cazul unor dezinfectanți se formeaza o spuma mai puternică;



Substantele active recomandate şi timpul lor de actiune vor respecta recomandările producătorului.



În cazul exploatațiilor în aer liber şi a exploataţilor non-profesionale, autoritatea competentă poate stabili proceduri specifice pentru curățare și dezinfecție, ținând seama de tipul exploatației și de condițiile climatice.



Inaintea administrarii solutiei de dezinfectare, gunoiul lichid trebuie amestecat pana la omogenizare totala.



Soluția de dezinfectare se introduce în timpul procesului de omogenizare, în decurs de până la 6 ore. Apoi se amestecă alte 2 ore. In cele 4 zile necesare ca timp de acțiune, amestecul de gunoi lichid și soluție dezinfectantă se va amesteca zilnic minim câte o oră. In timpul măsurilor de dezinfecție nu se va mai adauga gunoi lichid nou în rezervoare.



16.6. Dezinfectarea gunoiului solid

Curățirea și dezinfecția se vor efectua după instructajul făcut de către medicul veterinar oficial.



În general, se va folosi echipament de protecție precum: salopeta de unică folosință, cizme de cauciuc, ochelari de protectțe iar în caz de aerosoli toxici se va folosi masca de protecție.



Succesul dezinfecției depinde de amestecarea egală a gunoiului solid cu substanța dezinfectantă, prin intermediul unui dispozitiv de împrăștiere a gunoiului. Gunoiul și materialele presărate sub formă solidă se vor amesteca cu 100 kg oxid de calciu CaO (var nestins) per m3 de gunoi și se vor umezi puternic și se vor depozita pentru a fi tratate termic astfel încat și iarna să se poată obține o temperatură de minim 70°C pe o perioada de 5 - 10 săptămâni la întreaga platformă de gunoi.



16.7. Ambalarea practică a gunoiului

Condiții generale:

a) Are loc la ferma contaminată, pe un loc plan, ferit de inundații;

b) Un loc consolidat este preferat unuia neconsolidat;

c) Distanța minimă până la clădiri și materialele inflamabile este de cca. 50 m (pericol de autoincendiu);

d) Animalele sensibile, purtatorii pasivi (daunatorilor rozatori, caini, pisici, persoane) vor fi ținuți separat;

e) Apa reziduală nu are voie sa curgă necontrolat;

f) Se va controla stadiul în care se află dispozitivul de împrăștiere al gunoiului;

g) Se va pregăti tractorul cu încărcător frontal;

h) Se va asigura racordul (legătură) la apă;

i) Îndepărtarea gunoiului nedecontaminat de la ferma contaminată se face doar la indicațiile medicului veterinar oficial în cazuri justificate (ex. Lipsa de spatiu, distanța îngustă până la cladirea unității vecine)



16.8. Ambalarea gunoiului – procedură

Măsuri de protecția muncii: mască, mănuși, cizme de cauciuc.



Alcătuirea unui strat de paie (cca. 25 cm înălțime).



Pe stratul de paie: se întinde un strat de var stins Ca (OH)2 de cca. 10 kg/m2 (folosește la colectarea lichidului care se scurge din gunoi);



Încărcarea gunoiului solid contaminat pe dispozitivul de împrăștiere al gunoiului.



In timpul încărcării: varul stins 100 kg/m3 (granulat) se va așterne în mod egal în minim două straturi pe gunoi.

Stingerea amestecului de gunoi solid și var nestins la o înălțime de 1- 1,5m și cca. 2-3 m lățime sub umidificarea puternică, permanentă cu jet mare de apă (accelerarea reacției de stingere a calciului și reducerea de praf).



Acoperirea platformei finale de gunoi pe pamant cu folie specială de culoare neagră și rezistentă.



Închiderea și etanșarea la nivelul solului și ancorarea cu pietre (evitați cauciucurile din cauza pericolului de autoinflamare).



Timp de depozitare: minim 5 săptămâni până la împrăștierea și acoperirea sub brazda plugului pe teren arabil. 



Dezinfectarea uneltelor și a echipamentului de protecție.



Controale dese în primele 2 zile.



Schema 1: Reprezentare grafică a ambalării gunoiului





16.9. Diagrama flux a activităților DDD



		

		Curațire/ dezinfectare

		Deratizarea/dezinsecţia 



		Suspectarea/

declanșarea bolii

		Instalații de dezinfectare:

- încălțămintea/ mâinile/

autovehiculele; 

- primele măsuri de dezinfectare în unitate;

- materiale absorbante presărate, gunoi solid și lichid (se pot efectua și mai târziu).

		Se desfășoară de către unități

specializate care constă în:

1. Combaterea antropodelor din grajd

2. Combaterea daunatorilor rozători de pe terenul unității, inafara grajdului precum si combaterea lor pe o raza de 1000 m .



		După ucidere 



		Dezinfectare prin pulverizarea pe toată suprafața cadavrelor

		



		Dupa incheierea

uciderii animalelor si

a transportului

cadavrelor

		Predezinfecție

1. Dezinfectare prin

pulverizare

Timp de acțiune - minim 24 ore

Curatarea adăposturilor şi

padocurilor, grajdurilor și

uneltelor 

2. Dezinfectarea prin

pulverizare pe suprafete

deschise

Timp de actiune 1 - 4 ore

		Se desfasoara de catre echipe de lucru specializate si autorizate sanitar veterinar (dupa efectuarea primei pulverizari de dezinfectare):

1. Combaterea antropodelor in grajduri (intensificarea acestei masuri)

2. Combaterea daunătorilor rozatori atat in interiorul cât și în exteriorul grajdului, pe terenul unitatii precum si combaterea pe o raza de 1000 m imprejur.

(observație: Combaterea dăunătorilor în unități infectate ori suspecte de

infectare sau care au intrat în contact cu virusul se va face de catre intreprinderi specializate; în celelalte unități din zona blocată aflată sub suprafeghere, agricultorii vor efectua singuri combaterea dăunatorilor sub

îndrumare de specialitate.)



		Dupa incheierea

predezinfectiei

		Curățirea amănunțită cu

mijloace de îndepartare

(detergenți) a grăsimii

Dezinfectare finala 1 a grajdului si uneltelor

Timp de actiune - minim 7 zile

		



		7 zile dupa prima

dezinfecţie



		A doua curatire amanuntita cu mijloace de indepartare a

grasimii și dezinfectarea finala nr. 2

		



		Dupa acționare -

(timp de acțiune în funcție de mijloacele aplicate)

		Clătire cu apă

		







16.10. Instrucțiuni de construire a unei instalații de decontaminare a vehicolelor

Instalația simplă de decontaminare a vehicolelor propusă poate fi construită de 6 persoane în circa 45 minute.



Pentru construcția unui bazin de decontaminare este recomandat să alegeți o suprafață consolidată cât se poate de netedă (asfaltată, betonată sau pavată).



La alegerea locului de construire trebuie luate în considerare alimentarea cu apă și curent necesare precum și, dacă este posibil, eventuala apropiere de bazine cu purin, pentru mai facilă înlocuire a apei reziduale.



Dezinfectarea vehicolelor are loc într-un bazin de decontaminare lung de 13 până la 15 m, lat de 5 m și înalt de 15 cm.



Necesar de materiale

a) Lemne de constructie/ grinzi, 15×15 cm de lungimi diferite pentru cadru;

b) Lemne de constructie de diferite marimi, cca. 70 cm lungime pentru rampele de acces (sunt necesare în total 8 rampe individuale);

c) Prelate rezistente la rupere, impermeabile și rezistente la lumina ultravioletă;

d) La nevoie, nisip pentru presarare cu nisip (in funcție de bază);

e) Benzi de cauciuc pentru delimitarea direcției de mers (cel putin de 3 mm grosime si 60 cm latime);

f) Daca este cazul, materiale de asigurare a dirijarii circulatiei (semne de avertizare, corpuri de dirijare a circulatiei, semnalizatoare de dirijare a circulației, veste de avertizare);

g) Materiale de iluminare;

h) Aparate de pulverizare (de ex. pompe cu injecție de spate), instrument de curățat de înaltă presiune, mături, perii, saci de gunoi etc.;

i) Soluție de dezinfectare (este pusă la dispoziție de către centrul pentru situații de criză).



16.11. Tehnica de construire

Bazinul de decontaminare constă dintr-un cadru de lemn dreptunghiular făcut din lemne de construcție. Lemnele de construcție pot fi bătute trunchiat la îmbinările în lungime.



Daca baza nu este netedă, se recomandă pentru protejarea foliei o presare în interior cu un strat de nisip de cca. 3 cm înălțime.



Marginea bazinului este confecționată la bază din lemnele de constructie (15×15 cm), imbinate cu leațuri și în final acoperită cu folie.



Trebuie avut grijă ca folia să nu fie încordată. Folia este băgată pentru fixare în exterior sub lemnele de construcție.



Pentru accesul în interior și exterior sunt confectionate în total 8 rampe din lemne de construcție îmbinate perfect de mărimi diferite.



Rampele sunt așezate pe folie. Apoi sunt puse benzile de cauciuc pentru delimitarea sensului de mers. Trebuie avut grija ca rampele sa nu fie prea abrupte; in caz contrar vehicolele cu libertate de mișcare redusă la bază nu vor putea folosi ecluza.



Rampele care vor fi situate câte 2 vis-a-vis vor fi legate cu benzi perforate; daca este cazul rampele pot fi in mod suplimentar fixate la baza. Acest lucru este important pentru asigurarea stabilității de durată a construcției, întrucât aceste benzi pot fi deplasate din cauza trecerii vehiculelor grele.



Apa reziduală este evacuată din bazin cu ajutorul unei pompe și deversată (scurgere a surplusului)  în groapa cu must de bălegar. Daca nu există o groapă cu must de balegar sau dacă aceasta este deja plină, atunci apa va fi transportată cu un vehicol cu rezervor și în final îndepărtată în mod corespunzător.



Capitolul 17

Lista materialelor și a echipamentelor necesare în gestionarea focarului



Scopul acestui capitol este să orienteze administrația veterinară asupra materialelor și ecipamentelor care trebuie menținute la îndemână, într-un stoc minim de intervenție, în depozitul oricărei subdiviziune teritorială (raională/municipală) ale ANSA, pentru intervenția într-un eventual focar de PPC.



Stocul va fi reactualizat la inițiativa conducătorului STSA, ori de câte ori se consideră necesară completarea lui, ori atunci când există o amenințare reală privind suspiciunea unui focar.



La dotarea cu materiale de intervenție a depozitului se va ține seama de faptul că finanțarea materialelor necesare pentru intervenția în exploatațiile non-profesionale si în mediul silvatic trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar materialele și echipamentele pentru intervenția în exploațiile profesionale trebuie asigurate de către proprietarii acestora, prin asigurarea unui stoc de materiale necesare unei intervenții inițiale.



ANSA are rolul de a verifica periodic dotarea depozitelor locale și de a solicita completarea acestor stocuri, acolo unde ele sunt descoperite deficitare.



Autoritațile, instituțiile, persoanele fizice și juridice responsabile pentru dotarea depozitelor de materiale și echipamente sunt:

a) APL;

b) ANSA;

c) STSA;

d) Managerii exploatațiilor profesionale de porci.



Necesarul de instrumente, echipamente și materiale necesare fiecărui CLCB, este următorul:



17.1. Haine de protecție

· salopete

· pelerine, jachete, pantaloni

· cizme de cauciuc (sa fie usor de curațat și dezinfectat)

· dispozitive pentru protecția capului și urechilor

· dispozitive pentru protectia ochilor

· mănuși industriale (pentru protecția împotriva dezinfectanților)

· mănuși de unică folosință

· măști de unică folosință

· mască antigaz 

· trusă de prim ajutor

· bandă pentru delimitarea unitatilor infectate

· indicatoare pentru intrarea in zonele infectate si pentru drumurile din zona de restrictie

· dezinfectanți (activi impotriva PPC)

· detergent

· agenți pentru degresare

· termometre clinice

· spray colorat pentru marcarea animalelor

· lanterne de mână, baterii și becuri

· lanterne frontale, baterii și becuri

· saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate

· benzi izolatoare pentru fixarea mănuşilor ori a pantalonilor.



17.2. Echipament pentru contenția ( stăpânire forțată) porcilor

· lațuri pentru prinderea porcilor;

· tranchilizante (e.g. xylazine and azaperone);

· seringi și ace de unică folosință;

· o pușcă, țeava de suflat sau arbaleta pentru tranchilizare de la distanță.



17.3. Echipament pentru examinarea post - mortem și pentru colectarea probelor pentru diagnostic



Trusă specializată pentru necropsie care să cuprindă:

· Instrumente/materiale de pregatire a cadavrului: solutii dezinfectante pentru umezire a parului/penelor, masina de tuns;

· Instrumente de masurare si cantarire: metru panglica, metru liniar, rigle, linguri sau vase gradate, cântar/balanță;

· Instrumente de examinare: lupa cu bec, lupa de mana;

· Instrumente de jupuire/deschidere cavitati: cutite mari, foarfeci drepte;

· Instrumente de prindere: pense anatomice, pense chirurgicale, pense hemostatice;

· Instrumente pentru sectionare tesuturi moi: bisturie, encefalotom, foarfeci (obișnuite sau cu destinație specială);

· Instrumente pentru secționarea țesuturilor dure: daltă și ciocan, fierăstrău (de mană sau electric), costotom, ciupitor de os;

· Sonde, materiale destinate recoltarilor de rutina (recipiente, vacuete, pungi, solutii fixatoare, lame degresate etc), materiale destinate tanatopraxiei (ață chirurgicală, ace chirurgicale și portac).

Sau, cel puţin:

· bisturiu pentru disecție;

· dispozitive pentru ascuțit;

· foarfece;

· pensă simplă;

· pensă pentru disecție;

· haine corespunzatoare, usor de curațat;

· recipienți de plastic pentru colectarea probelor;

· pungi de plastic;

· bandă adezivă rezistenta la apa;

· etichete adezive;

· materiale de impachetat;

· creioane marcatoare;

· vacuete pentru recoltarea sângelui;

· vacuete pentru sânge necoagulat;

· ace pentru vacuete;

· protector pentru acele vacuetelor;

· tava sau cutie pentru transportul echipamentului si probelor;

· recipienți reci pentru menținerea probelor;



17.4. Echipament pentru uciderea efectivelor

· substanțe injectabile pentru eutanasie

· arme cu proiectil captiv

· muniție în funcție de mărimea efectivului

· arme cu proiectil liber

· muniție în functie de marimea efectivului

· dispozitive electrice de mare voltaj pentru eutanasie/ucidere

· la nivel național achizitionarea sau contractarea de autoutilitare dotate pentru eutanasierea prin gazare a animalelor

· carlige pentru manipularea carcaselor inainte de ardere.



17.5. Echipament pentru curățare și dezinfecție

· pompe pulverizatoare acționate manual

· pompe pulverizatoare acționate mecanic

· razuri

· perii pentru frecat

· perii pentru frecat cu coada lungă

· perii de sârmă

· lopeți

· furci

· găleți

· arzătoare

· pompe de apă

· pompe de spălat cu presiune



17.6. Echipamente pentru dezinfecție personală în cazul exploatațiilor

nonprofesionale

· galeți sau recipienți

· detergenți sau săpun lichid pentru spălarea mâinilor

· bureți de plastic

· perii

· dezinfectanți activi împotriva pestei porcine africane; 

· acid citric (0,2 %)



17.7. Echipament pentru examinarea clinică

· echipament pentru imobilizare

· spray colorat pentru marcare

· sedative injectabile

· seringi

· termometru clinic



17.8. Echipament pentru colectarea probelor de sânge

· vacuete pentru colectarea probelor de sânge

· vacuete pentru recoltarea sângelui necoagulat

· ace pentru vacuete

· protectoare pentru ace

· etichete



17.9. Copii ale formularelor oficiale necesare

· formular pentru impunerea măsurilor de restricție

· formulare ce trebuie să insoțească probele prelevate către laboratorul de diagnostic

· formulare pentru ridicarea restricțiilor de urgență

· formulare pentru declararea fermelor infectate

· formulare pentru autorizarea mișcarilor în /și din fermă etc.

· afişe pentru avertizarea publicului larg



17.10 Alte materiale și echipamente necesare

· telefoane mobile pentru personalul de intervenție;

· stilou marker;

· rezerve pentru stilou;

· stilouri;

· carnete de note (notepads);

· lanterne manuale cu baterie și bec;

· lanterne frontale cu baterie și bec;

· saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate

· cutii sau tăvi din plastic sau metal usor de sterilizat pentru folosirea echipamentului.

· pachete și cutii reci;

· benzi de delimitare a zonelor de restricție și panouri de avertizare;



Lista nu presupune și echipamentele masive și costisitoare care nu vor fi deținunte de STSA, dar vor fi furnizate de către primăriile locale sau vor fi contractate atunci cand va fi nevoie, la decizia CLCB, prin contracte de achiziții în regim de urgență, conform legii. Aceste echipamente pot include:

· module mobile pentru eventuala organizare a Grupurilor de experți în teren;

· proiectoare pentru lumină;

· generatoare electrice portabile;

· tractoare;

· mașini pentru încărcat;

· vehicole diverse;

· excavatoare;

· containere mari pentru deșeuri;

· incineratoare mobile;

· vehicule pentru transportul animalelor vii, cadavrelor și a deșeurilor special autorizate în acest scop;



În eventualitatea unei epidemii de amploare, echipamentul adițional va fi suplimentat;



Materialele și echipamentele existente într-un depozit trebuie să asigure intervenția inițială în cinci focare de boală care evoluează într-o exploatație non-profesională, ori într-o exploatație profesională cu până la 1000 de animale.



Subdiviziunile LDSA Drochia și Cahul, LSV raionale trebuie să dețină și ele echipamentele proprii pentru intrarea în focar și recoltarea probelor biologice necesare diagnosticului. În acest sens, trusele de intervenție trebuie să cuprindă:



Trusa nr. 1:

· 20 perechi de incălțări de protecție de unică folosință;

· 10 perechi de manusi din cauciuc si 20 perechi de mănuși de latex;

· măști și bonete de unică folosință;

· prosoape din hârtie;

· 5 containere ermetice;

· 5 saci de plastic ermetici și rezistenți la apa;

· lanterne electrice;

· soluții dezinfectante active;

· 3 pixuri și mape;

· 100 de seringi de 2,5 ml și ace;

· 100 de saci de plastic subtiri;

· 2 foarfeci chirurgicale;

· 2 pense hemostatice;

· banda;

· 2 pense;

· un container termic;

· 5 pachete pentru gheață;







Trusa nr. 2:

· un container termic;

· 4 pense hemostatice;

· 2 perechi de foarfeci chirurgicale;

· un cuțit;

· bandă;

· etichete și pixuri;

· 100 de seringi de 2,5 ml și ace;

· tampoane sterile;

· 50 de tuburi ce contin mediul de transport pentru virusi;

· 10 containere ermetice;

· 2 costume de protectie de unica folosință;

· 5 perechi de incaltari de unica folosință;

· 5 perechi de manusi de latex;

· bonete și măști de unică folosință;

Cel puțin două astfel de truse trebuiesc pregătite și disponibile tot timpul.



Echipamentul trebuie îmbrăcat de personalul care recoltează probele în vestiar care va deține asupra sa și:

· containerul termic pentru transportul probelor;

· mănuși din cauciuc;

· saci de plastic pentru ambalarea containerului;

· saci negri pentru gunoi;

· soluție dezinfectanta;



In același timp, Grupurile de experți trebuie asigurate cu următoarele facilitați:

· telefon adecvat, comunicare prin fax si e-mail. O linie este rezervată pentru;

· comunicarea cu CLCB și CNCB;

· hărți care să acopere teritoriul pentru controlul de la centru (minim1:50.000);

· liste cu persoane și organizații în zona acoperită de centru ce vor fi contactate în eventualitatea unui focar;

· facilități pentru informarea presei și alte mijloace media, astfel ca populația;

· este amplu informată despre restricțiile în vigoare;

· facilități pentru depozitarea echipamentului;

· facilități pentru curățarea și dezinfecția personală, a hainelor și vehiculelor;

· facilități pentru hrana și odihna personalului de intervenție.



Capitolul 18

Proceduri de vaccinare de necesitate pentru PPC



În Republica Moldova nu se practică vaccinarea preventivă contra PPC.

În cazul în care PPC a fost confirmată şi există pericolul extinderii bolii în zona de protecţie sau chiar în zona de supraveghere, în aceste zone se efectuează vaccinarea de necesitate contra PPC. 



ANSA aprobă un program de vaccinări de necesitate, care să includă informaţii cu privire la:

a) situaţia epidemiologică care a condus la solicitarea vaccinării de necesitate;

b) extinderea zonei de protecţie şi de supraveghere în care trebuie efectuată vaccinarea de necesitate şi numărul exploataţiilor de porcine din aceste zone;

c) categoriile de porci şi numărul aproximativ de porci ce trebuie vaccinaţi;

d) vaccinul ce urmează a fi utilizat;

e) durata campaniei de vaccinare;

f) identificarea şi înregistrarea animalelor vaccinate;

g) măsurile referitoare la mişcarea porcilor şi transportarea produselor acestora;

h) criteriile ce vor fi luate în considerare pentru a decide dacă vaccinarea va fi  aplicată în exploataţiile de contact;

i) alte elemente aferente stării de necesitate, inclusiv examinările clinice şi de laborator ce trebuie efectuate pe probe prelevate în exploataţiile în care animalele au fost vaccinate.



Programul pentru vaccinarea de urgenţă poate fi modificat şi completat ulterior pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei epizootologice.



ANSA efectuează vaccinarea de urgenţă și se asigură că în perioada de vaccinare nici o porcină vie nu părăseşte zona de vaccinare, cu excepţia cazului în care este transportată pentru sacrificare imediată la un abator desemnat de autoritatea competentă şi situat în zona de vaccinare sau în vecinătatea zonei respective sau la o unitate de ecarisare sau într-un loc adecvat în care este ucis imediat, iar carcasa este prelucrată sub supraveghere oficială;

În urma vaccinarii de urgență, se întocmeste un proces verbal de vaccinare, ca în modelul din Formularul nr. 15: TABEL privind evidența vaccinării /revaccinării.



Capitolul 19

Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină clasică

şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare



Stingerea unui focar de pestă porcină clasică reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor şi restricţiilor, când se constată că:

a) Pe teritoriul localităţii nu mai există animale bolnave sau ţinute sub observaţie pentru pestă porcină clasică;

b) Rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele recoltate din focar, zona de protecţie ori de supraveghere sunt negative;

c) S-au realizat integral măsurile de profilaxie şi combatere stabilite;

d) Au trecut cel puţin 30 de zile de la efectuarea dezinfecţiei finale conform actului de dezinfecţie întocmit de medicul veterinar oficial al Direcției raionale/municipale pentru siguranța alimentelor;

e) Dupa trecerea celor 30 de zile de de la efectuarea dezinfecţiei finale au fost introdusi purcei santinelă în exploatațiile afectate, care dupa 40 de zile au avut rezultat negativ la examenul clinic, anatomopatologic si examenelor de laborator conform diagramei flux.

f) În acest sens, medicul veterinar oficial al STSA întocmeşte un act sanitar veterinar de stingere a epizootiei după modelul Formularului nr. 16: Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii. Actul sanitar veterinar de stingere a epizootiei se înregistrează în evidenţa primăriei localităţii pe teritoriul căreia a evoluat epizootia, sub semnătura primarului de luare la cunoştinţă, dupa care se inregistreaza la STSA;

g) RM, o zonă, un raion, o exploatație de porcine este considerată ca fiind din nou liberă de PPC, atunci când toate condițiile prevăzute de Codul internațional de sănătate animală pentru PPC sunt îndeplinite.



Reintroducerea porcilor în exploataţiile unde a fost diagnosticată PPC nu trebuie să se realizeze mai devreme de procedura indicată la Capitolul 19 Proceduri privind stingerea unui focar de PPC şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare.



La reintroducerea porcilor trebuie luat în considerare tipul de creştere practicat în exploataţia respectivă respectându-se următoarele proceduri:

a) reintroducerea porcilor în exploataţiile de porcine în aer liber trebuie să înceapă cu introducerea porcilor santinelă care au fost controlaţi şi care au reacţionat negativ la controlul prezenţei anticorpilor contra virusului PPC sau care provin din exploataţii ce nu fac obiectul unei restricţii legate de PPC.

ANSA solicită ca porcii santinelă să fie plasaţi în întreaga exploataţie infectată, iar la 40 de zile de la introducere să preleveze de la aceştia sânge şi organe în vederea testării prezenţei anticorpilor conform Manualului de Diagnostic.



Dacă nici unul din porci nu a dezvoltat anticorpi contra virusului pestei porcine clasice poate avea loc repopularea completă.



Nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a cunoaşte rezultatele negative ale examinării serologice.

b) pentru exploataţiile cu alte forme de creştere, reintroducerea porcilor trebuie să se realizeze în condiţiile precizate la punctul a) sau să se facă repopularea totală cu condiţia ca:

· toţi porcii să fie introduşi într-o perioadă de 20 de zile şi să provină din exploataţii care nu fac obiectul nici unei restricţii legate de PPC;

· porcii din efectivul repopulat să facă obiectul unei examinări serologice conform Manualului de Diagnostic, recoltarea probelor să se efectueze cel mai devreme după 40 de zile de la sosirea ultimilor porci;

· nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a fi disponibile rezultatele negative la examenul serologic.



Dacă au trecut mai mult de şase luni de la efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie a exploataţiei, ANSA poate acorda derogare, ţinând cont de situaţia epidemiologică din zonă.











Capitolul 20

Proceduri de repopulare



Reintroducerea porcilor în exploataţiile unde a fost diagnosticată pesta porcină clasică nu trebuie să se realizeze mai devreme de procedura indicată la Capitolul 19 Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină clasică şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare.

La reintroducerea porcilor trebuie luat în considerare tipul de creştere practicat în exploataţia respectivă respectându-se următoarele proceduri:

a) reintroducerea porcilor în exploataţiile de porcine în aer liber trebuie să înceapă cu introducerea porcilor santinelă care au fost controlaţi şi care au reacţionat negativ la controlul prezenţei anticorpilor contra virusului pestei porcine clasice sau care provin din exploataţii ce nu fac obiectul unei restricţii legate de pesta porcină clasică.

ANSA solicită ca porcii santinelă să fie plasaţi în întreaga exploataţie infectată, iar la 40 de zile de la introducere să preleveze de la aceştia sânge şi organe în vederea testării prezenţei anticorpilor PPC, conform Manualului de Diagnostic.

Dacă nici unul din porci nu a dezvoltat anticorpi contra virusului pestei porcine clasice poate avea loc repopularea completă.

Nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a cunoaşte rezultatele negative ale examinării serologice.

b) pentru exploataţiile cu alte forme de creştere, reintroducerea porcilor trebuie să se realizeze în condiţiile precizate la punctul a) sau să se facă repopularea totală cu condiţia ca:

- toţi porcii să fie introduşi într-o perioadă de 20 de zile şi să provină din exploataţii care nu fac obiectul nici unei restricţii legate de pesta porcină clasică;

- porcii din efectivul repopulat să facă obiectul unei examinări serologice conform Manualului de Diagnostic, recoltarea probelor să se efectueze cel mai devreme după 40 de zile de la sosirea ultimilor porci;

- nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a fi disponibile rezultatele negative la examenul serologic.

Dacă au trecut mai mult de şase luni de la efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie a exploataţiei, ANSA poate acorda derogare, ţinând cont de situaţia epidemiologică din zonă.



Capitolul 21

Proceduri de instruire pentru serviciile veterinare



Vor fi realizate de către specialişti în domeniul controlului bolilor de la nivel central sau local şi se va adresa personalului din administraţia de profil, celui sanitar veterinar şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a Planului de contingenţă pentru PPC. Acest personal trebuie instruit periodic.



Instruirea trebuie să cuprindă două nivele:

a) instruirea grupurilor de experţi;

b) instruirea întregului personal implicat în combaterea PPC.



Cursurile de instruire se efectuează după un program elaborat care include:

a) prezentarea bolii (aspecte clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică;

b) aspecte privind intervenţia în focarele de boală, stabilirea zonelor de restricţie, ancheta epidemiologică, uciderea ecarisarea, procesarea deşeurilor, activităţii de screenig, proceduri de trasabilitate, dezinfecţie, comunicare;

c) modul de notificare a bolii;

d) realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a populaţiei etc.



Exercițiile de simulare și instruirile pot fi organizate la nivel:

a) local, pentru instruirea personalului de pe teritoriul unui raion/municipiu; 

b) regional, pentru instruirea personalului mai multor raioane din aceeasi regiune;

c) național, pentru instruirea personalului din întreaga țară. 

Organizarea exercițiilor naționale și regionale revine în sarcina ANSA, iar a celor locale revine STSA;  



Planul de contingență și Manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate, în funcție de deficiențele de aplicare descoperite în timpul instruirilor și de modificările în structura Lanțului de Comandă, ori de câte ori este necesar.



La nivel local, Planul de contingență și Manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura Lanțului de Comandă și a personalului implicat.



Capitolul 22

Proceduri de publicitate, avertizare a populației, relației cu media asupra bolii



Atît în timp de linişte epidemiologică, cât şi în perioadele de evoluţie a bolii, CNCB trebuie să informeze şi conştientizeze publicul prin:

a) afişarea în locuri publice de material informativ referitor la boală;

b) tipărirea de broşuri informative;

c) anunţuri media şi internet;

d) ședinţe informative publice;

e) publicitate intensivă la acutizarea bolii;



În cazul evoluției unor focare de PPC, ANSA va întocmi un raport lunar privind situația internă și internațională a PPC, care va fi distribuit:

a) tuturor STSA; 

b) asociațiilor de crescători de porcine.



În cazul existenței unui risc privind PPC în țară, în țările vecine, ANSA va conlucra cu presa scrisă, posturile de radio si televiziunile locale pentru inițierea unor emisiuni în care să se explice populației ce aspecte trebuie urmărite în evoluția stării de sănătate a suinelor, în vederea notificării cât mai rapide a suspiciunilor.

ANSA, în cazul confirmării unui focar de PPC într-unul din raioane de graniță cu state vecine sau terțe, are obligația de a le informa pe acestea, în scris, despre confirmarea bolii și despre măsurile aplicate în teritoriu.



Publicațiile de profil veterinar vor organiza ediții în care vor populariza date privind pesta porcină africană și care vor fi difuzate medicilor veterinari.



STSA, prin medicii veterinari oficiali, va difuza primăriilor afișe și postere ( afiș care cuprinde diverse imagini cu informări) asupra semnelor clinice și aspectelor legate de evoluția PPC și cu numere de telefon ale liniilor de tip „linia fierbinte” la care să se anunțe eventualele suspiciuni de boală.



La fiecare STSA va exista cel puţin un exemplar din Planul de contingenţă şi Manualul operaţional pentru pesta porcină clasică.



Capitolul 23

Proceduri privind supravegherea și monitorizarea pestei porcine clasice în abatoare de porcine şi unităţi procesare carne porcine



23.1. Puncte de contact

Fiecare unitate de abatorizare porcine trebuie să menţină o listă actualizată cu:

a) numele şi datele de contact ale conducătorilor structurilor manageriale ale unităţii;

b) numele şi datele de contact ale medicilor veterinari oficiali din unitate, subdiviziunii teritoriale raionale/municipale, ANSA;

c) numele şi datele de contact ale furnizorilor de animale sau carne şi ale beneficiarilor.



23.2. Proceduri

Fiecare unitate de abatorizare şi unitate de procesare carne porcine trebuie să menţină actualizate următoarele proceduri şi documente:

a) politica de securitate a unităţii;

b) controlul vizitatorilor;

c) lista furnizorilor şi beneficiarilor;

d) lista personalului;

e) facilităţile existente pentru dezinfecţia vehiculelor;

f) sistem de trasabilitate pentru produse şi subproduse.



De asemenea trebuie să menţină actualizate listele cu datele de contact ale:

a) tuturor angajaţilor unităţii;

b) furnizorilor de animale vii sau materie primă;

c) furnizorilor de servicii;

d) companiile care preiau apele reziduale, deşeurile şi subprodusele;

e) companiile de transport a cărnii;

f) beneficiarii cărnii şi a produselor obţinute.

Toate datele prevăzute anterior trebuie să fie ţinute într-un singur dosar, care va fi ţinut în biroul medicului veterinar. Dosarul trebuie să fie uşor identificabil şi accesibil întregului personalului veterinar. Personalul veterinar trebuie să fie informat despre existenţa acestui dosar şi conţinutul acestuia.

Toate documentele trebuie să includă data şi numărul reviziei.



23.3. Transportul animalelor vii

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care transportă animale vii la abatoare, trebuie să asigure conformitatea cu următoarele cerinţe:

a) în timpul transportului, animalele trebuie să fie manipulate cu grijă fără să li se cauzeze suferinţe inutile;

b) animalele ce provin din efective aflate în zone de protecţie sau de supraveghere ale focarelor, pot să fie transportate numai la abator, atunci când subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor permite aceasta, conform legislaţiei în vigoare.



23.4. Examenul ante-mortem

In cadrul examenului ante-mortem al animalelor se vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) controlul documentelor şi înregistrarea acestora în evidenţele veterinare;

b) verificarea informaţiilor referitoare la lanţul alimentar primite din unitatea de origine;

c) controlul fizic al loturilor de animale în vederea identificării animalelor suspecte de boală.

Controlul fizic al animalelor va include și monitorizarea temperaturilor în cazul animalelor cu modificări ale stării de sănătate.

d) asigurarea spălării/curăţirii/dezinfecţiei mijloacelor de transport cu care au sosit animalele vii in mod obligatoriu după debarcarea acestora;

e) aplicarea măsurilor prevăzute de cap. XII din HG Nr. 1368/2016 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind masurile de control al PPC în cazul suspiciunii și confirmării prezenței PPC la porcii dintr-un abator sau mijloc de transport.



Inspecţia ante-mortem trebuie să stabilească dacă, în ceea ce priveşte animalul inspectat, există o indicaţie:

a) că a fost compromisă protecţia şi bunăstarea animalelor, sau;

b) a oricărei stări ce ar putea să afecteze în mod nefavorabil sănătatea animalelor sau sănătatea umană, acordând o atenţie deosebită detectării zoonozelor şi bolilor specificate de Organizaţia Mondială pentru sănătatea animalelor (OIE);

c) că există o dovadă sau motive pentru a se suspecta faptul că acestea pot conţine reziduuri chimice peste limitele stabilite de legislaţia naţională ce transpune legislaţia comunitară sau reziduuri de substanţe interzise.

În plus faţă de inspecţia ante-mortem de rutină, medicul veterinar oficial trebuie să efectueze o inspecţie clinică a tuturor animalelor cu modificări de comportament sau semne clinice de boală.



În cadrul examenului ante-mortem vor fi acceptate pentru tăiere numai porcinele care provin din exploataţii comerciale, însoţite de documente sanitare veterinare conform reglementărilor în vigoare.



23.5. Examenul post-mortem

Carcasele şi organele de porcine trebuie să fie supuse următoarelor proceduri de inspecţie post-mortem:

a) inspecţia vizuală a capului şi a gâtului; incizia şi examinarea limfonodulilor submandibulari (Lnn. mandibulares), inspecţie vizuală a cavităţii bucale, a zonei faringo-laringiene şi a limbii;

b) inspecţia vizuală a pulmonilor, a traheii şi a esofagului, palparea pulmonilor şi a limfonodulilor bronhici şi mediastinali (Lnn. bifucationes, eparteriales şi mediastinales);

Traheea şi principalele ramificaţii ale bronhiilor trebuie să fie deschise în lungime, iar pulmoni trebuie să fie incizaţi în treimea posterioară a acestora, perpendicular pe axele principale ale acestora. Aceste incizii nu sunt necesare, dacă pulmonii sunt excluşi din consum uman;

c) inspecţia vizuală a pericardului şi a cordului, ultimul fiind incizat în lungime pentru a se deschide ventriculele şi a se secţiona septul interventricular;

d) inspecţia vizuală a diafragmei;

e) inspecţia vizuală a ficatului şi a limfonodulilor hepatici şi pancreatici (Lnn. portales), palparea ficatului şi a limfonodulilor acestuia;

f) inspecţia vizuală a tractusului gastro-intestinal, a mezenterului, a limfonodulilor gastrici şi a celor mezenterici (Lnn. gastrici, Lnn. mesenterici, Lnn. craniales şi Lnn. caudales), palparea şi dacă este necesar, incizia limfonodulilor gastrici şi mezenterici;

g) inspecţia vizuală şi dacă este necesar, palparea splinei;

h) inspecţia vizuală a rinichilor şi dacă este necesar, incizia acestora şi a limfonodulilor renali (Lnn. renales);

i) inspecţia vizuală a pleurei şi a peritoneului;

j) inspecţia vizuală a organelor genitale (cu excepţia penisului, dacă nu a fost deja îndepărtat);

k) inspecţia vizuală a mamelei şi a limfonodulilor acesteia (Lnn. supramamarii), incizia limfonodulilor supramamari la scroafe;

l) inspecţia vizuală şi palparea regiunii ombilicale şi a articulaţiilor la animalele tinere. În caz de dubiu, regiunea ombilicală trebuie să fie incizată şi articulaţiile deschise.



La examenul dupa taiere, leziunile constatate sunt dependende de forma evolutivă a bolii, după cum urmează:

a) în forma septicemica:

· domina leziunile de diateza hemoragica, papule cutanate si congestiile, precum și hemoragiile limfoganglionare care dau cărnii aspect marmorat;

· la splină sunt caracteristice infarctele marginale;

· la rinichi se găsesc echimoze în substanța corticala, hemoragii și hematoame subcapsulare și în bazinetul renal;

· pot fi prezente gastroenterita hemoragica si hiperplazia foliculilor Payer.

b) în forma pectorala:

· predomină localizarile pulmonare fibrino-necrotice.

c) în forma intestinala:

· leziuni de gastroenterită pseudomembranoasă și ulceronecrotică;

· ileita, tiflita si colita difeteroida;

· limfadenită hemoragică și necrotică;

· în regiunile carpiene și ale conchiilor auriculare se pot intalni dermatite si necroze ale pielii.

După inspecţia post-mortem carcasele şi masa gastro-intestinală la care s-au constatat modificările sus-amintite se confiscă şi se pun sub sechestru, autoritatea sanitar-veterinară raională/municipală este notificată despre suspiciunea de boală, iar o echipă de experţi veterinari de la laboratorul local se va deplasa la abator să recolteze probe. Ulterior, se vor demara procedurile de la punctul 23.6.



23.6. Proceduri în caz de animal suspect sau carcasă suspectă de PPC 

Atunci când într-o unitate de abatorizare se suspectează pesta porcină clasică, se vor ordona următoarele acţiuni:

a) se suspendă sacrificarea animalelor, cu excepţia celor care se află deja în zona de asomare, a căror sacrificare se contină, până la ultimul animal; carcasele se vor plasa sub sechestru;

b) se vor securiza intrările şi ieşirile, pentru a se preveni intrarea sau ieşirea din unitate a personalului, vehiculelor şi animalelor;

c)  se vor instala puncte de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din unitate;

d) se vor impune restricţii asupra circulaţiei vehiculelor în/dinspre unitate;

e) se vor bloca toate livrările de carne către unităţile beneficiare şi se vor inventaria loturile şi cantităţile de carne existente în abator;

f) în cooperare cu specialiştii STSA şi IP CRDV, se vor preleva probe din fiecare lot existent, pentru examene suplimentare;

g) se va executa trasabilitatea animalelor din locul care este suspect ca provenind dintr-un efectiv suspect de pestă porcină clasică;

h) se va executa trasabilitatea tuturor loturilor de carne expediate anterior, cât şi a celor sechestrate în abator şi se va face o listă a beneficiarilor;

i) loturile depistate ca infectate se vor preda, cu respectarea legislaţiei sanitare-veterinare în vigoare, către o unitate de neutralizare unde vor fi distruse;

j) loturile de carne ale căror rezultate sunt negative la examenele de laborator vor fi prelucrate la unităţi de procesare termică a cărnii în conseve;

k) abatorul va intra în procedura de dezinfecţie specifică;

l) abatorul își poate relua activitatea după finalizarea operaţiunilor de dezinfecţie, la aprobarea autorităţii sanitar-veterinare locale.







































































PARTEA  IV



Formulare specifice











































Formularul nr. 1: Model de Raport de notificare internă pentru suspiciune 





RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE





└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Codul bolii		Ziua		Luna			Anul



1.

└─────────────────────────────

Raionul



2.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numele şi funcţia persoanei care raportează



3.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică



4.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Denumirea bolii



5.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Metoda de diagnostic



6.				7.					 8.



└───┴───┴───┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

Data detecţiei iniţiale			Data estimativă				Nr. de focare

separate a modificării			a primei infecţii				identificate

statusului de sănătate



    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

10*). Detalii referitoare la focar/focare

		Nr. de focare

		Specia

		Nr. de animale existente în focar

		Nr. de animale afectate

		Cu semne clinice

		Din care:



		

		

		

		

		

		Moarte

		Ucise

		Sacrificate



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		









    11*). Detalii privind efectivul afectat

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    13*). Măsuri de control luate la data raportării

    ...........................................................................

    ...........................................................................

-----------

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor.



        Şef STSA,						Şef adjunct STSA,

            ..................    					  ..........................



Şeful Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor,

..............................

















































Formularul nr. 2: Model de Dispoziție de supraveghere în suspiciunea

pestei porcine clasice  





CLCB raionul/municipiul_______________________________

Nr____ Data___ / ___ / ______



Dispoziție 

de plasare sub supraveghere în suspiciunea pestei porcine clasice 





La data de ...................... s-a constatat oficial suspiciunea de pestă porcină clasică în curtea................................................exploataţia........………….............din localitatea......................................... prin urmare, autoritatea veterinară teritorială  stabileşte următoarelere restricţii, pentru: 

a) curtea....................

b) ferma…………………..

c) parte a comunei ....................

d) zona .......................(descriere)

· se interzice orice mişcare a animalelor în interiorul sau exteriorul exploataţiei;

· animalele vor fi ţinute în adăposturi închise sau sub şoproane, în padocuri, pentru evitarea contactului cu animalele sălbatice sau cu dejecţiile provenite de la acestea;

· nici un cadavru sau carne provenită  de la animale suspecte la pesta porcină clasică, incluzând măruntaie, hrană pentruanimale, ustensile, materiale, deşeuri, dejecţii, gunoi de grajd, purin, aşternut uzat sau orice obiect care ar putea transmite febra aftoasă nu poate părăsi exploataţia fără o autorizaţie de la autoritatea competentă, respectând măsurile de biosecuritate astfel încât să se minimizeze riscul propagării pestei porcine clasice;

· mişcările de persoane, mamifere domestice, vehicule şi echipament dinspre sau înspre exploataţie sunt supuse condiţiilor şi autorizării de către autoritatea competentă;

Această dispoziție rămâne în vigoare până la clarificarea situaţiei sub raport epidemiologic.





Nume………………………………..Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal 



Semnătură

Formularul nr. 3: Model de Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite









CLCB raionul/municipiul____________________________________________

Nr____ Data___ / ___ / ______





Dispoziție 

de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite





Stimaţi cetaţeni,

Pe teritoriul localităţii......................................, în  exploataţia........................

există suspiciunea de evoluţie a pestei porcine clasie. Centrul local de combatere a bolilor din raionul/municipiul...........................................a aplicat măsuri de control în conformitate cu prevederile HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice”.

	Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziţii, se ordonă următoarele: 

· toate animalele din localitate se vor ţine închise în adăposturi, pentru a limita contactul cu alte animale domestice sau salbatice;

· toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la animale din orice specie, din curtea proprie, vor fi anunţate, fară întârziere, medicului veteinar de liberă practică împuternicit;

· toate cadavrele de animale, descoperite în locuri publice, se prezintă, fară întarziere, medicului veteinar de liberă practică;

· până la clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologic în exploataţia......................................., se interzice organizarea pe teritoriul localitaţii de pieţe, târguri sau expoziţii de animale;

· toate indicaţiile medicului uman şi ale medicului veterinar de liberă practică se respectă necondiţionat.

Toţi cetăţenii din această localitate sunt obligaţi să respecte măsurile indicate în prezenta dispoziție. 

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă incalcarea legii și se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu stimă,



Nume………………………………..Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal 





Semnătură



Formularul nr. 4: Model de Raport de inspecție al exploatației de porcine



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul___________________________________________________

Nr. .............. data ___/___/_____



Raport de inspecție al exploatației de porcine

Numarul de înregistrare al fermei/exploatatiei…………………................................

Numele deținătorului.................................................................................................

Adresa deținătorului...................................................................................................

Numele fermei......................................... ...............................................................

Adresa fermei .........................................................................................................

Veterinar ....................................................................................................................

1. Tipul fermei:

C r e ș t e r e □

C r e ș t e r e  ș i  î n g r ă ș a r e □

I n g r ă ș a r e □

Un i t ă ț i  d e  i n s e m i n a r e  a r t i f i c i a l ă □

Creștere în aer liber □         Creștere în adăposturi □



2. Evaluarea normelor (măsurilor) de biosecuritate

		

		DA

		NU



		Integritatea împrejmuirii  

		

		



		Funcționalitatea  f iltrului sanitar veterinar prevăzut cu duș 

		

		



		Echipament de protecție pentru persoanele care intră în fermă 

		

		



		Rampe de încărcare / descărcare animale   

		

		



		Echipament și mijloace de transport necesare fermei   

		

		



		Folosirea mijloacelor de transport autorizate pentru transportul animalelor vii  

		

		



		Transportul furajelor  

		

		



		Spații de carantină pentru animalele achiziționate  

		

		



		P revederea unei echipe , a unui echipament cât și a substanțelor dezinfectante 

		

		



		Condiții pentru stocarea și manipularea medicamentelor de uz veterinar   

		

		



		Respectarea tehnologiei pe principiul „totul plin totul gol” 

		

		



		Camere pentru depozitarea în siguranță a carcaselor  

		

		



		Prezența unei camere de necropsie  

		

		



		Prezența unei camere amenajate special pentru activitatea veterinară 

		

		



		Contract cu un centru de vecarisare  

		

		



		Punct de dezinfecție pentru echipament și mijloace de transport   

		

		







Alte observații _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Detalii privind efectivul de porci:

		Categoria de porci

		Nr. de porci

		Nr. de porci bolnavi

		Nr.  porci morți



		Scroafe

		

		

		



		Vieri

		

		

		



		Purcei neînțărcați

		

		

		



		Purcei înțărcați

		

		

		



		Purcei la îngrășat

		

		

		



		Total:

		

		

		







4. Semne clinice:

		

		DA

		NU



		Porcii din fermă prezintă semne clinice de boală  

		

		







Data când au fost înregistrate semnele de boală ___/___/_________

Categoria de porci la care a fost observată boala ___________________________

__________________________________________________________________

Nr. de animale infectate înainte de inspecție_______________________________

__________________________________________________________________



		

		DA

		NU



		Dacă sunt animale moarte cu tabloul clinic relatat  

		

		







Nr. de animale afectate în momentul inspecției_____________________________

_________________________________________________________________

Semne clinice prezente:			

		Porci găsiți morți sau agonici fără semne premonitorii 

		



		Apatie, Inapetență 

		



		Diaree intens – sanguinolentă 

		



		Febră ( 40,5 - 420C )

		



		Tahipnee și puls accelerat 

		



		Piele congestionată (înroșită) apoi cianaza extremități, abdomen 

		



		Pierdere în greutate  

		



		Avorturi în orice stadiune gestație

		



		Mulți purcei fătați morți

		



		Mulți purcei fătați cu anomalii

		



		Vomă sanguinolentă, constipație  (dificultatea sau imposibilitatea de eliminare a materialelor fecale), durere abdominală 

		







Alte  constatari:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Leziuni notate în timpul examinării necropsice:____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Hrănire cu resturi menajere din gospodărie? Da □ Nu □

Numele_________________________________________________________

Adresa persoanei _________________________________________________

6. Se practică înseminarea artificială? Da □ Nu □

Numele____________________________________________________________

Adresa persoanei____________________________________________________

7. Activitatea veterinarului din fermă

		

		DA

		NU



		Sunt completate zonele din registrul cu inspecțiile zilnice?

		

		



		Este o evidență a mortalității zilnice?

		

		



		Este o reactualizare exactă a tratamentelor și consultațiilor?

		

		



		Este mortalitatea mai ridicată decît pierderile comune?

		

		



		Dacă DA, au fost efectuate investigații în măsură să determine cauza?

		

		



		Este nr. de purcei nou născuți în acord cu parametrii tehnologici?

		

		



		Este nr. de purcei înțărcați în acord cu parametrii tehnologici?

		

		



		Tratament cu antibiotice

		

		



		Durata tratamentului

		

		



		Tipul antibioticului

		

		



		Eficiența la tratamentul aplicat

		

		



		Vaccinările de urgență sînt înregistrate în registrul epidemiologic?

		

		







8. Rezultatele investigațiilor de laborator

		Data

		Nr. de

grajduri

		Nr. de porci

		Tipul investigatiilor

		Tesuturi

		Sânge

		Rezultat



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





9. Mutarea porcilor în interiorul fermei în ultimele 2 luni

Detaliați_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Mutarea porcilor din fermă în ultimele 2 luni

Detaliați_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Lista cu vizitatorii fermei: veterinari, mașini pentru transport furaje etc.

Detaliați_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



12. Rozătoare/insecte: sunt probleme în fermă cu rozatoarele/ insectele?

Detaliați_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



13. Alte comentarii:_________________________________________________              _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________





Data ___/___/______ și durata inspecției___________________________





Numele cu litere mari___________________Semnătura __________jkkkjjhjhhjhhhmmj



















































Formularul nr. 5: Act de necropsie



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

Raionul/municipiul___________________________________________________

Nr.______ data ___/___/_________



ACT DE NECROPSIE



Subsemnatul ............................................................ dr. medic veterinar asistat de ..........................................................am procedat la necropsia unui cadavru – specia .................... proprietatea ................................................. din localitatea ..................

Necropsia a fost efectuată în locul.......................................în data de___/___/_____

CONSTATĂRI:



IDENTIFICAREA ANIMALULUI

Specia ..................rasa .................... sexul .......varsta ........... culoarea ...................... semne particulare ....................................................................................................



DATE ANAMNETICE

Animalul s-a îmbolnavit la data___/___/_____ cu urmatoarele simptome ........ .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... A fost prezentat la medicul veterinar .............................................. de la (circumscriptia, clinica)............................................... la data ___/___/_____ stabilindu-se diagnosticul..................................................................... și tratamentul .................................................................................................................................... inscris în registrul de consultații și tratamente sub nr _______ /____/___/_____

Animalul a murit la data de ___/___/_____locul .......................................................



EXAMENUL EXTERIOR AL CADAVRULUI

Starea de intreținere.....................................................................................................

Modificări observate la examenul exterior al cadavrului:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

EXAMENUL CAVITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ANATOMOPATOLOGICE

Cavitatea bucală...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea toracică........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea abdominală .................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea pelvină.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Craniul..............................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Aparatul locomotor ....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

PROBE RECOLTATE ȘI EXAMENELE DE LABORATOR SOLICITATE

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

REZULTATUL EXAMENELOR DE LABORATOR

Anatomopatologic.......................................................................................................

....................................................................................................................................

Bacteriologic................................................................................................................

..................................................................................................................................

Virusologic..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Parazitologic................................................................................................................

...................................................................................................................................

Histologic.........................................................................................................................................................................................................................................................

Toxicologic..................................................................................................................

....................................................................................................................................

Alte examene ..............................................................................................................

CAUZA MORȚII

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................





Medic Veterinar

Asistenți: 							........................................

..............................................     			semnătura și parafa

.............................................



Proprietar

............................................



Formularul nr. 6: Ancheta epidemiologică inițială



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul__________________________________________________

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________





ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ INIȚIALĂ



A. Investigații epidemiologice pentru pesta porcină clasica:



1. Data vizitei ___/___/_____ (zi/lună/an)

2. Durata vizitei: ................... Ore

3. Raport de vizită compus din:

a) .......................................................................................................................

	b)........................................................................................................................

4. Exploatația vizitată de autoritatea veterinară competentă (proprietar, adresă, telefon, nr. unic, cod):

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 5. Coordonatele exploatației:

…………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

B. Declarație privind statusul exploatației vizitate



1. exploatația este |_| suspectată |_| infectată

2. Exploatația a fost declarată suspectată/infectată pe baza:

|_| inspecției clinice efectuate la data de ___/___/_______ (zi/lună/an) 

Durata inspecției: .............. Ore

|_| confirmării prin buletin de laborator emis la data: ___/___/_____ (zi/lună/an) Durata: ............ Ore

3. Suspiciunea de infectare/infectarea cu virusul pestei porcine africane s-a realizat pe baza:

|_| notificării oficiale |_| trasabilității

|_| anchetei epidemiologice |_| altele ................................................................

.....................................................................................................................................

de către:

|_| proprietar |_| medic veterinar de liberă practică

|_| medic veterinar oficial |_| comerciant de animale

|_| laborator |_| altele

4. Dacă proprietarul de porcine deține exploatații cu alte locații

Adresă: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Tipul exploatației

a) Prezența altor specii de animale în exploatație:

|_| da |_| nu

Se specifică specia și numărul de animale ..................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Pentru exploatațiile profesionale, prezența altor utilități:

|_| depozit de furaje

|_| centrul de carantină pentru import

|_| centrul de colectare pentru export

|_| altele .............................................................................................................

|_| centru de crestere a vierilor

|_| alte dependințe (încăperi accesorii)..............................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Prezența următoarelor specii și categorii de animale:

|_| bovine 

|_| ovine 

|_| caprine 

|_| cabaline 

|_| păsări 

|_| alte animale de fermă....................................................................................

|_| animale sălbatice de captivitate....................................................................

|_| alte animale ................................................................................................

C. Localizarea geografică a exploatației

Exploatația este localizată în:

|_| zona arondată (repartizată ) DRSA/DMSA de asistență:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

|_| zona de protecție: .....................................................................................................................................

|_| zona de supraveghere: .....................................................................................................................................

|_| zona de vaccinare: .....................................................................................................................................

D. Existența altor exploatații de porcine sau fonduri de vânătoare în care există mistreți, pe o rază de 1 km în jurul exploatației suspectate/infectate:

|_| da |_| nu

Adresa exploatației/exploatatiilor de proximitate: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

E. Evoluția bolii în exploatație:

Se întocmește o hartă referitoare la adăposturile pentru porcine existente în exploatație și diagrama fluxului de producție. Adăposturile pentru porcine și compartimentele acestora, drumurile interioare, precum si drumurile de acces la exploatație, locuințele muncitorilor care activează în exploatație si care au localizare în incinta acestora și exploatațiile din jurul celei în cauză, trebuie identificate prin numere.



F. Rezultatul examinărilor clinice:

Pentru fiecare adăpost/compartiment/padoc cu porcine suspectate si infectate se precizează:

Categoria de porcine:

 ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Numărul și vârsta medie a porcinelor 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Semne clinice depistate

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Numărul și vârsta porcinelor afectate 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... Numărul și vârsta porcinelor suspecte de contaminare

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... Numărul și felul probelor prelevate pentru examenele de laborator

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

G. Date anamnetice privind apariția bolii:

1. La ce dată au apărut primele semne clinice? ___/___/_____ (ziua/luna/anul)

2. În care adăpost/compartiment/padoc?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Descrierea evoluției bolii în ultimele zile (istoricul bolii)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4. Dacă porcinele au fost supuse unor tratamente medicamentoase în ultimele 21 de zile?

|_| da |_| nu

5. Ce medicamente și regimuri de administrare

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Efectul administrării medicamentelor:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Rezultatul diagnosticului diferențial (daca a fost făcut) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

H. Examenele de laborator pentru porcinele de la care s-au prelevat probe si evaluarea rezultatului acestora:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Numărul total de porcine din exploatatie:

.................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

2. Categoria de porcine:

……………………………………………..………………………………………...

3. Nr. de identificare a porcinelor (se completeaza pentru exploatatiile profesionale):

................................/......................................../..................................../......................

.............................../......................................../.................................../........................

................................/......................................./................................../.........................

.............................../......................................../................................/...........................

4. Localizarea acestora în exploatație, cu precizarea adăpostului/compartimentului/padocului:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5. Dacă au fost prelevate, în ultima lună, probe pentru examene de laborator:

|_| da |_| nu

6. Data ___/___/_____ (ziua/luna/anul)

7.Dacă au fost animalele bolnave si/sau suspecte:

|_| izolate |_| nu au fost izolate

8. Evoluția mortalității înainte de notificarea suspiciunii sau a bolii:

Se specifică numărul de porcine care au murit, în ultimele 4 săptămâni, în exploatație.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I. Porcine prezente în exploatație:

Scroafe...............................................................................................................

Vieri...................................................................................................................

Purcei sugari......................................................................................................

Porcine tineret...................................................................................................

Porcine la îngrăsat.............................................................................................

J. Numărul de porcine bolnave, pe categorii de producție:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

K. Alte specii de animale prezente în exploatație și numărul acestora:

1. Bovine Da/nu.................................................................................................

2. Ovine Da/nu..................................................................................................

3. Caprine Da/nu................................................................................................

4. Cabaline Da/nu..............................................................................................

5. Păsări Da/nu..................................................................................................

6. Câini Da/nu....................................................................................................

7. Pisici Da/nu...................................................................................................

8. Iepuri Da/nu...................................................................................................

9. Altele Da/nu………………………………..................................................

L. Date privind furajarea porcinelor:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Sunt porcinele furajate cu resturi menajere de origine animală provenite din alte exploatații?

|_| da |_| nu

2. Numele persoanelor de la care s-au preluat resturile menajere de origine animală?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Sunt porcinele furajate cu resturi menajere de origine animală (care sînt provenite din gospodăria proprie?

|_| da |_| nu



M. Date privind relațiile epidemiologice cu alte porcine:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Există contacte cu animale din exploatațiile din vecinătate?

|_| da |_| nu

2. Numele și adresa exploatațiilor de contact: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

N. Date privind introducerea de porcine în exploatație:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1. Au fost introduse porcine sau animale din alte specii, în exploatație, în ultimele 6 săptămâni?

|_| da |_| nu

2. Numărul și originea acestora: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Animalele introduse provin dintr-o exploatație în care se cresc și porcine?

|_| da |_| nu

4. Numele și adresa persoanei care a transportat porcinele sau alte specii de animalele în exploatație?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Transportul porcinelor sau al altor specii de animale în exploatație s-a efectuat cu un vehicul al proprietarului/deținătorului exploatației?

|_| da |_| nu

6. A fost acest vehicul de transport împrumutat altor persoane?

|_| da |_| nu

7. Vehiculul utilizat a fost supus dezinfecției înainte de transport?

|_| da |_| nu



O. Date privind porcinele livrate din exploatații:

1. Au fost livrate porcine din exploatație în ultimele 6 săptămâni?

|_| da |_| nu

Data livrării, numărul de porcine livrate și destinația acestora ___/___/_____ ; .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Dacă nu au fost transportate cu un vehicul ce aparține proprietarului exploatației, se specifică numărul de identificare al vehiculului și numele persoanei care a efectuat transportul:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Livrarea porcinelor la destinație a fost efectuată?

|_| de către proprietarul care a livrat porcinele, fără a transporta și alte specii de animale în acelasi transport;

|_| de către proprietarul care a livrat animalele, împreună cu alte specii de animale;

|_| de către un transportator autorizat, cu precizarea numelui si a numărului de autorizare al acestuia.

4. Informații privind destinația porcinelor livrate din exploatație:

a) Adresa destinației de livrare:

.....................................................................................................................................

b. Dacă până la destinația de livrare, porcinele au trecut prin alte exploatații de porcine sau centre de colectare pentru porcine:

.....................................................................................................................................

P. Date privind modalități de transmitere indirectă a pestei porcine clasice:

.....................................................................................................................................

1. Există unelte, mașini agricole, materiale deținute de proprietarul exploatației suspecte/infectate, împrumutate altor persoane?

|_| da |_| nu

2. Identificarea persoanelor cărora le-au fost împrumutate cele menționate la pct. 1

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. A preluat exploatația gunoi de grajd de la alte exploatații de porcine aflate pe o rază de 200 de metri de exploatația suspectă/infectată?

|_| da |_| nu

4. A fost livrat gunoi de grajd din exploatația suspectă/infectată în ultimele 4 săptămâni?

|_| da |_| nu

5. Date privind destinația gunoiului livrat:

Denumirea și nr. unic al exploatație:

.....................................................................................................................................

Adresa exploatației:

.....................................................................................................................................

Data livrării (ziua/luna/anul) ___/___/_____

6. A fost livrat gunoi către exploatația suspectă/infectată în ultimele 4 săptămâni?

|_| da |_| nu

7.Informații despre originea gunoiului:

Denumirea si nr. unic al exploatației: 

.....................................................................................................................................

Adresa exploatației:

.....................................................................................................................................

Data livrării (ziua/luna/anul) ___/___/_______

Q. Date privind persoanele care au avut acces în exploatații:

1. Numele și adresa persoanelor care au vizitat exploatația suspectă/infectată în ultimele 4 săptămâni:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Medici veterinari, cu excepția celor angajați de proprietarul exploatației, medici veterinari de liberă practică și medici veterinari oficiali care au în responsabilitate

exploatația:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Persoane care se ocupă cu transportul sau comercializarea de porcine:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Persoane care se ocupă cu transportul sau comercializarea de produse sau subproduse provenite de la porcine:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Persoane deținătoare de porcine:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 6. Persoane ce aparțin unor societăți al căror obiect de activitate este colectarea, transportul și procesarea gunoiului de grajd 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7. Persoane care lucrează în exploatații profesionale de porcine:

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 8. Transportatori de animale:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... R. Persoane care nu au venit în contact cu porcine, dar au vizitat exploatația suspectă/infectată:

Numele și adresa/Data ___/___/_____/Scopul vizitei

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

S. Date privind ecarisarea si procesarea porcinelor moarte:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ș. Comentarii suplimentare:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Numele și semnătura medicului veterinar

care a întocmit ancheta

…………………………………………...................



Șef Subdiviziunea teritorială ANSA

raionul/municipiul.............................			_________________

									semnătura



Formularul nr. 7: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii





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)















Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare





RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ

PENTRU CONFIRMARE





└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Codul bolii		Ziua		Luna			Anul

1.

└─────────────────────────────

Raionul



2.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numele şi funcţia persoanei care raportează



3.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică



4.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Denumirea bolii



5.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Metoda de diagnostic



6.    		                   7.           		          8.

└───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘    └───┴───┴───┴───┘

    Data detecţiei iniţiale   		 Data estimativă     		       Nr. de focare

    separate a modificării   		  a primei infecţii   		       identificate

    statusului de sănătate



    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................



    10*). Detalii referitoare la focar/focare

		Nr. de focare

		Specia

		Nr. de animale existente în focar

		Nr. de animale afectate

		Cu semne clinice

		Din care:



		

		

		

		

		

		Moarte

		Ucise

		Sacrificate



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







    11*). Detalii privind efectivul afectat

    .........................................................................

    .........................................................................

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii

    .........................................................................

    .........................................................................

    13*). Măsuri de control luate la data raportării

    .........................................................................

    .........................................................................

---------

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor.





        Şef STSA,							Şef adjunct STSA,

            ..................    						..........................



Şeful Secţiei supraveghere sanitar - veterinară,

..............................























































Formularul nr. 9: Ancheta epidemiologică finală



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul__________________________________________________

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________

Medic veterinar oficial dr.___________________________________________



ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ FINALĂ



efectuată în focarul de PPC______________din exploatața ___________________ satul__________________________raionul______________________________

intocmită la data de ____/____/__________



A. Identificarea și localizarea focarului

a. Date topografice ale locului unde evoluează boala:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Căi de comunicatțe:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Particularități climatice:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. Prezentarea efectivului de animale pe categorii:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e. Condiții igienice, de microclimat și date privind furajarea:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Anamneza

a. Data apariției primelor cazuri de boală:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Data la care a fost anunțată suspiciunea:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Vectorii incriminați:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. Aspecte clinice si morfopatologice: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e. Imprejurările în care s-a observat îmbolnăvirea:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... f.  nr. de animale îmbolnavite și moarte : 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g. Sacrificări de necesitate, antecedente patologice ale animalelor sacrificate, leziuni morfopatologice:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... h. Investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C. Date epidemiologice generale

a. Situația epidemiologică a zonei (descriere cât mai completă a situației din focar, a extinderii bolii în alte curți, a nr. exploatațiilor în care a apărut boala etc.):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Mișcările de animale din efectiv în ultima perioadă: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Efectivele de animale receptive din curte și vecini: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Efectivele de animale din localitatea contaminată: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e. Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic folosit) și data:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... f. Dinamica morbidității și mortalității în focar: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g. Alte informații: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... D. Concluzii:

a. Diagnosticul și baza în care a fost pus:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Originea bolii:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Gradul de întindere a epidemiei:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

E. Măsuri de combatere :

a. Măsuri privind animalele bolnave: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Măsuri privind animalele sănătoase: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

d. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Numele și semnătura medicului

care a întocmit ancheta



dr. ………………………………………



Formularul nr. 10:  Dispoziție de instaurare a zonelor de

protecție și supraveghere



CLCB raionul/municipiul ___________________________________________ 

Nr._____Data____ / _____ / __________



Dispoziție de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere

cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire



Ca urmare a confirmării oficiale a bolii PPC (pesta porcină clasică) în exploatația/fondul de vanătoare nr. ..............................................cod..................... proprietar/administrator…………………………….adresa………………………………localitatea……………......................,Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) din raionul/municipiul ……………........................eliberează următoarea dispoziție:



Dispoziție 



Având în vedere că în data de ........................, la efectivul de porci din exploatația

..............................................,din localitatea..........................................................., adresa........................................................... raionul/municipiul................................

s-a confirmat boala pesta porcină africană, se instituie în jurul focarului o zonă de

protectie de 3 km, pe raza localității/localitaților......................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

De asemenea, pe o raza de 10 km în jurul focarului, se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localitilor .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In aceaste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația națională specifică: HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” Anexa nr. 1 Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice); Planului de contingență al Republicii Moldova pentru pesta porcină clasică; Manualului operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină clasică. 

Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția raională/municipală pentru siguranța alimentelor, prin șeful secției sănătate animală.

Nerespectarea acestei dispoziții reprezinta încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.



Nume……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal







Formularul nr. 11: Fișă de evaluare





DIRECŢIA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR RAIONALĂ/MUNICIPALĂ





Localitatea_____________________

                        (comuna, oraşul, municipiul)



Raionul ______________________

          



FIŞĂ DE EVALUARE

          



Subsemnaţii, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. ____ din ______________: 

medic veterinar oficial ________________________

primar sau reprezentant al acestuia __________________________________

reprezentant al Direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie____________________ astăzi, întruniţi în comisie, am examinat un animal din specia __________, cauza examinării _________, confirmată prin buletinul de analiză nr._____din __________,eliberat de ________________________, proprietatea __________,codul exploataţiei ____________, în localitatea (comuna, satul, oraşul, municipiul) __________ raionul ___________________.



a) Identitatea animalului

Nr. matricol ____________

Sexul _________________

Vîrsta __________________

Greutatea ________________

Culoarea  ________________

Semne particulare __________

Starea fiziologică  ___________

Productivitatea __________________

Valoarea genetică  ___________

Clasa __________________



b) Dezvoltarea corporală

Clasa _____________

În urma examinării am stabilit că valoarea de plată a animalului este de _________ lei.

  	În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, pentru animalul sus-menţionat se vor lua următoarele măsuri:

- uciderea animalului ___________

- sacrificarea animalului  _________

- efectuarea curăţeniei mecanice şi a dezinfecţiei ____________.                             

 

Medic veterinar oficial al Direcţiei raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor _____________________________         L.Ş.  

                 

Reprezentant al Direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie ______________________________________         L.Ş.



Primar/reprezentant al acestuia______________________       L.Ş.                 

                            

Proprietar al animalului _______________________________



























































Formularul nr. 12: Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a

pestei porcine clasice



CLCB raionul/municipiul____________________________________________

Nr._____Data____ / _____ / __________



Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a pestei porcine clasice 

cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire



Proprietar....................................................Adresa...............................................



Stimate domnule/doamnă,

Ca urmare a constatării oficiale a izbucnirii focarului de pestă porcină clasică în efectivul dvs. de porcine, Centrul Local de Combatere a Bolilor din raionul/municipiul..........................................., eliberează urmatoarea



Dispoziție 



Având în vedere că în data de ___/___/_____ la efectivul de porcine din exploatația dumneavoastră se confirmă evoluția pestei porcine clasice și pentru a reduce pericolul de răspândire a acestei boli în efectivele de porcine învecinate, prin prezenta dispoziție se ordonă uciderea imediată și distrugerea porcilor care se află în exploatația................................................. / la adresa dvs. precum și a carcaselor, și furajelor provenite de la acestea.

Porcinele din efectivul dumneavoastră vor fi evaluate și veți fi compensat la prețul pieței din ziua uciderii. 

Executarea măsurilor ordonate este realizată de angajați sau persoane însărcinate de Direcția teritorială sănătate animală a raionului/municipiului 

......................................., de Consiliul Local al Primăriei............................... respectiv de autoritățile poliției locale.

Toate spațiile și adăposturile în care au fost ținute animale bolnave sau suspecte de boală precum și obiectele de orice fel care ar putea fi purtătoare de agenți patogeni, inclusiv vehiculele care au intrat în contact cu aceste animale vor fi obligatoriu curățate și dezinfectate, conform indicațiilor medicului veterinar oficial.

Furajele și așternutul animalelor potențial purtatoare de agenți patogeni terbuie arse sau ambalate la un loc cu gunoiul.

Gunoiul va fi depozitat pe o platformă sigură, dezinfectat conform indicațiilor medicului veterinar oficial și menținut acolo cel puțin trei săptămâni; scurgerile lichide din adăposturile de porcine sau din alte locuri în care au fost ținute porcinele trebuie dezinfectate conform indicațiilor medicului veterinar oficial.

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare 

Cu stimă,

Numele și semnătura Conducătorului CLCB raional/municipal 

Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului





Centrul Local de Combatere a Bolii

Raionul/municipiul...........................................

Adresa..............................................................



Catre Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

a raionului/municipiului_____________________ 

  Adresa___________________________________



        Domnului Director______________________



Având în vedere următoarele:

- confirmarea unui focar de pestă porcină clasică în exploatația/ocolului silvic ____________________proprietar/administrator _____________________;

- faptul ca, în raionul /regiunea____________________,nu există nici o unitate de neutralizare;

- faptul că materiile de risc rezultate în cadrul aplicării măsurilor de control în focar sunt deosebit de periculoase pentru răspândirea virusului în teritoriu;

- faptul că utilizarea unor metode alternative de neutralizare acolo unde nu există unități și capacități suficiente de prelucrarea materiilor de risc Centrul Local de Combatere a Bolii solicită acordul dumneavoatră pentru neutralizarea materiilor de risc rezultate din focar prin îngropare/incinerare.

În acest context, va solicităm aprobarea pentru utilizare în acest scop a unei parcele de pământ, și coordonate ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Terenul pentru care se înaintează solicitarea îndeplinește următoarele caracteristici:

- este plasat la minimum 500 m în aval de direcția de curgere a apei subterane, în afara perimetrului locuibil sau al altor obiective economice, militare sau culturale;

- este plasat în afara ariei de vizibilitate a drumurilor și a căilor ferate;

- nu este plasat pe direcția dominantă a vantului care să transporte emisii de mirosuri spre ariile locuite;

- este situat pe o zona cu teren stabil, nealunecos;

- nu se află într-o zonă înundabilă;

- nu se află în calea torentelor sau a unor zone cu risc înalt de inundație;

- nu se află în ariile protejate sau de protecție sanitară a surselor de apă potabila sau a surselor de colectare a apelor minerale ;

- este plasat pe un teren rezistent la apă sau greu permeabil.



Data.......................................... 			   Semnătura (Primar)

 .......................................................	

Formularul nr. 14: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul____________________________________



ACT

de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

din______________________________



Noi, subsemnaţii _______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

confirmăm, că pe data_______________  la unitatea___________________________________

din ______________________________________________am efectuat următoarele operaţiuni:



		Nr.

		Felul obiectivului

		Numărul

		Suprafaţa (m2)

		Preparatul utilizat

		Temperatura

(0C)

		Concentraţia

(%)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		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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Formularul nr. 15: TABEL privind evidența vaccinării / revaccinării





TABEL



privind evidența vaccinării / revaccinării contra........................................., la specia........................., la data de..................................

cu vaccin............................................................................................, seria.................................................................................................

valabilitatea............................................................, doza / cap......................................, metoda de aplicare............................................

în localitatea...........................................................................................................

		

Nr.

		

Proprietarul

		

Adresa

		

Codul de identificare

(IDNP/IDN)

		

Nr. de identificare al animalului

		Animale

		

Semnătura proprietarului











		

		

		

		

		

		

Vaccinate



		Nevaccinate

		



		

		

		

		

		

		

		Sub vîrsta de vaccinare

		Cauze  obiective

		Refuz

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



















Formularul nr. 16: Act sanitar veterinar de stingere oficială a  bolii





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 ..........................

    5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:

    a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate .................................

    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)
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Scopul acestui manual este de a furniza instrucţiuni și informații 

despre cum se va interveni, pas cu pas, în focarele de 

pestă porcină clasică 
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CUPRINS 

 

PARTEA I 

PREZENTAREA MANUALULUI 

GENERALITĂŢI 

Link-uri de interes 

 

Capitolul 1. 

1.1.  Istoric și răspândire 

1.2. Date privind etiologia, simptomatologia şi diagnosticul pestei porcine clasice 

1.2.1. Date generale  

1.2.2. Semne clinice  

1.2.3.  Leziuni anatomopatologice 

1.2.4. Diagnostic diferenţial 

Capitolul 2. Profilaxia generală în vederea prevenirii şi controlului 

introducerii pestei porcine clasice în exploataţiile de porcine 

2.1. Măsuri de profilaxie sanitară și epidemiologică 

2.2. Măsuri de profilaxie medicală  

Capitolul 3. Formulare necesare la întocmirea dosarelor focarelor de PPC 

3.1. Documente cu modele tip, inserate în partea a IV- a a prezentului manual 

3.2. Documente care nu au modele specifice în manualul operational, ele fiind ori 

documente elaborate ad-hoc în CLCB, ori documente elaborate de laboratoare 

sau alte institutii 

 

PARTEA II 

ACTIVITĂȚI LA SUSPICIUNEA ÎN PESTA PORCINĂ CLASICĂ 

 

Capitolul 4. Măsuri de control în cazurile de suspiciune a bolii 

4.1. Notificarea pestei porcine clasice la suspiciunea bolii 

4.2. Activităţi desfăşurate la suspiciunea bolii 

4.3. Precauţii la inspecţia exploataţiilor în suspiciunea de boală 

4.3.1. Prevederi tehnice 

4.3.2. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-

o exploataţie comercială cu porcine sau în exploataţiile cu porcine autorizate 

sanitar-veterinar 

4.3.3. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-

o exploataţie non-profesională 

Capitolul  5. Inspectiile si examenul clinic in exploataţia suspectată de infectia 

cu virusul PPC 

5.1. Verificarea măsurilor de biosecuritate din exploataţie 

5.2. Examinarea clinică a animalelor 

Capitolul 6. Recoltarea de probe şi transmiterea lor la laborator 

6.1. Proceduri și criterii generale 

6.2. Necropsia 
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6.3. Prelevarea de probe destinate testelor virusologice în PPC 

6.4. Date privind ambalarea şi transportul probelor 

6.5. Trimiterea de probe la laborator 

6.6. Procedura de neutralizare și ecarisare a materialului pathologic 

Capitolul 7. Investigația epidemiologică  

Capitolul 8. Obligaţiile proprietarilor şi fermierilor la suspectarea unei boli 

infecţioase 

 

PARTEA III  

CONFIRMAREA ȘI COMBATEREA BOLII 

 

Capitolul 9. Decizii emise de CLCB 

Capitolul 10. Măsuri aplicabile la confirmarea pestei porcine clasice 

10.1. Date generale privind confirmarea pestei porcine clasice 

10.2. Declararea bolii 

10.3. Notificarea pestei porcine clasice 

10.4. Măsurile în cazul confirmării PPC într-o exploatație, în exploatații ce 

cuprind diferite unități de producție, în exploatațiile de contact 

10.5. Investigația epidemiologică finală 

Capitolul 11. Instituirea zonelor de restricţie în exploataţiile de porcine în 

care s-a confirmat pesta porcină clasică 

11.1. Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere 

11.2. Măsuri în zona de protecţie stabilită 

11.3. Măsuri în zona de supraveghere stabilită 

Capitolul 12. Evaluarea animalelor în vederea uciderii 

12.1. Autorități, instituții, organizații, societăți, persoane fizice și juridice 

implicate 

12.2. Condiţiile de despăgubire 

12.3. Cerinte privind numirea evaluatorului 

Capitolul 13. Depopularea exploatațiilor (Uciderea animalelor) 

13.1. Emiterea dispozitiei de depopulare pentru efectivul declarat infectat 

13.2. Generalităţi privind depopularea 

13.3. Procedura de ucidere 

13.3.1. Formarea echipei de ucidere 

13.3.2. Planificarea uciderii 

13.3.3. Uciderea 

  13.3.3.1. Uciderea cu pistolul cu glonte captiv 

  13.3.3.2. Electrocutarea 

➢ Electrocutarea cu aparat portabil 

➢ Utilaje Mobile de Electrocutare 

13.3.3.3. Uciderea prin injecție letală 

13.3.3.4. Uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puscă 

Capitolul 14. Ecarisarea teritoriului și neutralizarea materiilor de risc 

14.1. Distrugerea carcaselor şi a materialelor 

14.2. Autorităti, instituții, organizații, societăți și persoane fizice implicate: 
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14.3. Instrucţiuni privind factorii care pot afecta deciziile referitoare la 

neutralizarea animalelor provenite din focarele de PPC 

14.3.1. Pregătiri tehnice 

14.3.2. Pregătirile logistice pentru tehnologia specifică de neutralizare 

14.4. Metode de neutralizare pentru cadavrele provenite în urma uciderii  

14.5. Transportul 

14.6. Metode alternative 

14.7. Incărcarea și transportul cadavrelor de animale de la locul uciderii, la locul 

neutralizării, în cazul evoluției unei boli infecțioase majore 

14.7.1. Personalul pentru operațiunea de încărcare a cadavrelor 

14.7.2. Personal pentru transportul cadavelor 

14.7.3. Personal pentru escorta transporturilor 

14.8. Echipamente necesare transportului de cadavre 

4.9. Standarde pentru activitățile desfășurate în timpul transportului 

14.9.1. Dezinfecție și etanșeitate 

14.9.2. Protecția cabinei 

14.9.3. Incărcarea 

14.9.4. Părăsirea exploatației 

14.9.5. Transportul carcaselor 

14.10. Activitate la locul de neutralizare 

Capitolul 15. Proceduri pentru neutralizarea alternativă a materiilor de risc 

15.1. Îngroparea cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control al 

pestei porcine clasice  

15.2. Etape privind procedura de îngropare 

15.3. Identificarea terenului corespunzator ce va fi utilizat pentru îngropare 

15.4. Condițiile de amplasare a gropii/șanțului 

15.5. Condiții de realizare: dimensiuni și taluz  

15.6. Etape privind procedura de incinerare 

15.7. Reguli obligatorii 

15.8. Groapa de incinerare 

Capitolul 16. Curătenia si dezinfecția 

16.1. Principii generale şi proceduri pentru curăţare şi dezinfecţie  

16.2. Dispoziții speciale privind curățarea și dezinfecția exploatațiilor infectat 

16.3. Curățarea și dezinfectarea grajdurilor 

16.4. Controlul succesului dezinfectării 

16.5. Dezinfectarea gunoiului lichid 

16.6. Dezinfectarea gunoiului solid 

16.7. Ambalarea practică a gunoiului 

16.8. Ambalarea gunoiului – procedură 

16.9. Diagrama flux a activităților DDD 

16.10. Instrucțiuni de construire a unei instalații de decontaminare a vehicolelor 

16.11. Tehnica de construire 

Capitolul 17. Lista materialelor și a echipamentelor necesare în gestionarea 

focarului 

17.1. Haine de protecție 
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17.2. Echipament pentru contenția ( stăpânire forțată) porcilor 

17.3. Echipament pentru examinarea post - mortem și pentru colectarea probelor 

pentru diagnostic 

17.4. Echipament pentru uciderea efectivelor 

17.5. Echipament pentru curățare și dezinfecție 

17.6. Echipamente pentru dezinfecție personală în cazul exploatațiilor 

nonprofesionale 

17.7. Echipament pentru examinarea clinică 

17.8. Echipament pentru colectarea probelor de sânge 

17.9. Copii ale formularelor oficiale necesare 

17.10. Alte materiale și echipamente necesare 

Capitolul 18. Proceduri de vaccinare de necesitate pentru PPC 

Capitolul 19. Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină clasică 

şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare 

Capitolul 20. Proceduri de repopulare 

Capitolul 21. Proceduri de instruire pentru serviciile veterinare 

Capitolul 22. Proceduri de publicitate, avertizare a populației, relației cu 

media asupra bolii 

Capitolul 23. Proceduri privind supravegherea si monitorizarea pestei porcine 

clasice în abatoare de porcine şi unităţi procesare carne porcine 

23.1. Puncte de contact 

23.2. Proceduri 

23.3. Transportul animalelor vii 

23.4. Examenul ante-mortem 

23.5. Examenul post-mortem 

23.6. Proceduri în caz de animal suspect sau carcasă suspectă de PPC  

PARTEA  IV 

FORMULARE SPECIFICE 

 

Formularul nr. 1: Raport de notificare internă a bolilor pentru suspiciune. 

Formularul nr. 2: Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de pestă porcină 

clasică 

Formularului nr. 3: Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la 

măsurile instituite. 

Formularul nr. 4 privind Raport de inspecție al exploatației de porcine. 

Formularul nr. 5: Act de necropsie. 

Formularul nr. 6: Ancheta epidemiologică inițială. 

Formularul nr. 7: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii. 

Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare. 

Formularul nr. 9: Ancheta epidemiologică finală (Raportul Final). 

Formularul nr. 10: Dispoziție de instaurare a zonelor de protecție si 

supraveghere. 

Formularul nr. 11: Fișă de evaluare 

Formularului  nr. 12: Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a PPC 
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Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului 

Formularul nr. 14: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 

Formularul nr. 15: TABEL privind evidența vaccinării /revaccinării. 

Formularului nr. 16: Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii. 

 

 

ABREVIERI: 

 

RM: Republica Moldova  

ANSA: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  

STSA: Subdiviziune teritorială pentru siguranța alimentelor  

MADRM: Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului  

MAI: Ministerul Afacerilor Interne 

DSBA:  Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor  

PPA: Pesta Porcină Africană  

PPC: Pesta Porcină Clasică  

LNR: Laboratorul Național de Referință 

I.P. CRDV: I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar 

LDSA: Laboratorul de Diagnostic Sănătate Animală 

CSE: Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova  

CAER: Comisia Antiepizootică Excepţională Republicană  

APL: Administrația publică locală 

UE: Uniunea Europeană 

CNCB: Centrul Naţional de Combatere al Bolilor 

CLCB: Centrul Local de Combatere al Bolilor 

GNE: Grupul Naţional de Experţi 

UCD: Unitatea Centrală de Decizie 

UOC: Unitatea Operațională Centrală 

UCS: Unitatea Centrală de Sprijin 

ULD: Unitatea Locală de Decizie 

UOL: Unitatea Operatională Locală 

ULS: Unitatea Locală de Sprijin 

OIE: Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE) 

FVO: (Food and Veterinary Office ) - Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din 

cadrul Direcției generale Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene 
 

Definiții   

 

În sensul prezentului Manual, noţiunile de bază utilizate sunt descrise la cap. I, pct. 

3 al Normei sanitar – veterinare privind stabilirea măsurilor de control al pestei 

porcine clasice (în continuare Norma sanitar – veterinară), aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1368 din 19 decembrie 2016. 
  

http://ec.europa.eu/food/food_veterinary_office/index_en.htm
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PARTEA I 

PREZENTAREA MANUALULUI 

GENERALITĂŢI 

 

Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu despre cum 

trebuie acţionat în cazul suspiciunii şi confirmării PPC, de a stabili conduita de alertă 

şi intervenţie în caz de necesitate pentru PPC în profilaxia şi măsurilor de combatere. 

 

Manualul descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea măsurilor de control 

pentru pesta porcină clasică (PPC), începand de la anunţarea suspiciunilor de 

boală, notificarea bolii către Autoritatea Competentă Centrală, activarea Celulei de 

criză, Centrului National de Combatere a Bolii şi a Centrelor Locale de Combatere 

a bolii până la aplicarea măsurilor de control al bolii în focare și stingerea bolii.  

 

Pe lângă aceasta, legislaţia relevantă în domeniu poate completa cadrul legal de 

aplicare a măsurilor de combatere. 

 

Formularistica necesară diferitelor etape de combatere este atașată la sfârșitul 

manualului, în partea IV Formulare specifice. 
 

 

Link-uri de interes: 

 

Guvernul Republicii Moldova: http://www.gov.md 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: http://www.madrm.gov.md 

Ministerul Afacerilor Interne: http://www.mai.gov.md 

Ministerul Justiției: http://www.justice.gov.md 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: http://www.msmps.gov.md 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: http://www.ansa.gov.md 

Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostic Veterinar: http://www.crdv.moldagro.md 

Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE): http://www.oie.int 

EUROLEX (link legislativ): http://www.eurolex.ro 

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/ 

Uniunea Europeană: http://europa.eu/ 

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO): http://www.fao.org/home/en/ 

 

 
  

http://www.madrm.gov/
http://www.justice.gov.md/
http://www/
http://www.oie.int/
http://europa.eu/
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Capitolul I 
 

1.1. Istoric și răspândire 

 

Boala a fost semnalată prima dată în anul 1833 langă Cincinati, în statul Ohio din 

America de Nord, fiind descrisă sub numele de: ‘’hog-chorela’’, caracterizată ca o 

epizootie cu mare difuzibilitate.  

 

Pana la stabilirea naturii sale virotice, pesta porcina clasică a fost confundată cu 

Pasteureloza si Salmoneroza porcului, fiind cunoscută sub numele de: 

Pneumoenterita infectioasă a porcului. In urmatoarele 2 decenii, după prima ei 

aparitie, boala s-a extins în toate statele Americii de Nord producând pagube mari. 

Ea continua să fie confundată cu alte boli din grupa bolilor rosii ale porcului 

(rujetul, posteureloza, salmoneloza). 

 

Schimburile între statele industriale și comerțul între S.U.A. și Anglia; mai ales 

importul de reproducători au dus la introducerea bolii în Anglia unde a fost 

semnalată prima dată în 1862, lângă Windsor. 

 

Din Anglia, prin reproducătorii importați boala pătrunde mai tarziu în: Norvegia 

(1882), Suedia (1882), Elvetia (1886), Germania (1893), Olanda, Danemarca. In 

Franța este semnalată prima dată lângă Marsilia în anul 1867; in același an este 

semnalată în Rusia, ea fiind adusă prin reproducatorii amelioratori. 

 

Mai tarziu pesta porcina clasică a fost identificata în România (1893), Austro-

Ungaria (1895), Serbia(1896). Până la sfârșitul secolului al-XIX-lea, boala s-a 

extins în toate tările din Europa. 

   

1.2. Date privind etiologia, simptomatologia şi diagnosticul PPC  

1.2.1. Date generale  

Boală produsă de un virus din familia Flaviviridae, genul Pestivirus. Rezervoarele 

naturale ale virusului le constituie porcii domestici şi mistreţi. Mişcarea animalelor 

infectate este cea mai obişnuită metodă de răspândire a acestei boli. Transmiterea 

bolii este facilitată prin: 

- contactul direct între animale, prin secreţii, excreţii, material seminal, sânge; 

- vizitatori, veterinari, comercianţi care pătrund în exploataţiile de porcine; 

- transmitere indirectă, prin adăposturi, vehicule, haine, instrumente şi ace; 

- deşeuri alimentare netratate termic sau insuficient tratate, folosite în hrana 

porcilor; 

- infecţii transplacentare. 

Sursa virusului o constituie: 

- sângele şi ţesuturile, secreţiile şi excreţiile animalelor bolnave şi moarte; 

- purceii infectaţi congenital cu viremie persistentă şi care pot împrăştia 

virusul luni întregi; 

http://www.referat.ro/referate/Anglia_-_regalitate_si_comunitate_059b3.html
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Deşi alte specii de animale sunt capabile să împrăştie mecanic boala prin contactul 

cu excreţiile infectate, ele nu sunt capabile să dezvolte semne clinice de boală.  

 

Căile de infecţie sunt: ingestia, contactul cu  mucoasa conjunctivală, membranele 

mucoase, leziuni ale pielii, inseminările, contactul cu sângele animalelor bolnave. 

1.2.2. Semne clinice  

Perioada de incubaţie este de 2 – 14 zile.  

Semne clinice în forma acută: 

- febră (41ºC), anorexie, letargie, hiperemie multifocală şi leziuni hemoragice 

ale pielii, conjunctivite, cianoza pielii, în special a extremităţilor; 

- constipaţie pasageră, alternând cu diaree, vomitări ocazionale, dispnee, tuse; 

- ataxie, pareze şi convulsii; 

- moarte, dupa 5-15 zile de la apariţia semnelor clinice; 

- mortalitatea la porcii tineri poate atinge 100%; 

Semne clinice în forma cronică:  

- apatie, apetit capricios, pirexie, diaree prelungită; 

- refacere aparentă cu eventuale recăderi şi moarte, în final. 

- moartea fetusilor, resorptie, mumificare, nastere prematura; 

- avort (rar)  

Semne clinice în forma de PPC transmisă congenital: 

- tremor congenital, slăbiciune, dezvoltare greoaie pe parcursul câtorva 

săptămâni sau luni, urmată de moarte; 

- porcii afectaţi sunt clinic normali, dar cu viremie persistentă, fără răspuns 

imun.  

1.2.3.  Leziuni anatomopatologice 

În forma acută:  

- leucopenie și trombocitopenie; 

- peteșii și echimoze răspândite neuniform, în special pe piele, ganglionii 

limfatici, laringe, vezică, rinichi, conexiunea ileocecală; 

- infarcte multifocale pe marginea splinei (caracteristice, deși nu sunt 

întotdeauna prezente); 

- ganglionii limfatici sunt măriți în volum și hemoragici; 

- encefalomielite cu îngroșări perivasculare. 

 

În forma cronică: 

- butoni ulceroşi în cecum şi în intestinul gros; 

- emacierea ţesutului limfoid; 

- leziunile hemoragice şi inflamatorii  lipsesc adesea. 

 

În forma congenitală:  

- erori în formarea mielinei din SNC, hipoplazie cerebelară, microencefalie, 

hipoplazie pulmonară, hidropizie și alte malformații; 
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1.2.4. Diagnostic diferenţial 

Se realizează față de:  

- PPA - nu se poate distinge numai pe baza semnelor clinice şi 

anatomopatologice, este esenţială trimiterea probelor pentru examinare de 

laborator; 

- infecţii cu virusul diareei virale bovine; 

- salmoneloză, erizipel, pasteureloză acuta, alte encefalomielite virale; 

- streptococie, leptospiroză; 

- intoxicaţiile cu  substanţe cumarinice. 

 

Capitolul 2 

Profilaxia generală în vederea prevenirii şi controlului 

introducerii pestei porcine clasice în exploataţiile de porcine 

2.1. Măsuri de profilaxie sanitară și epidemiologică:  

- Respectarea măsurilor de biosecuritate specifice; 

- Comunicarea efectivă între autorităţile veterinare, practicienii veterinari şi 

crescătorii de porcine în vederea depistării rapide şi a notificării 

suspiciunilor de boală;  

- Crearea unui sistem eficient de raportare a bolii;  

- Politici stricte de comerţ intracomunitar şi import pentru porcii vii şi pentru 

carnea de porc proaspată şi tratată termic; 

- Carantina porcilor cumpăraţi din surse terţe, înainte de introducerea lor într-

un efectiv; 

- Interzicerea folosirii resturilor menajere în hrana porcilor, sau, cel puţin, 

sterilizarea lor eficientă; 

- Controlul eficient al unităţilor de rendering (neutralizare); 

- Supraveghere serologică structurată, avand ca ţintă mai ales scroafele şi 

porcii de reproducţie; 

- Identificarea şi înregistrarea corectă a suinelor într-o baza de date gestionată 

eficient; 

- Controlul riguros al mişcărilor de porcine în teritoriu. 

2.2. Măsuri de profilaxie medicală  

Nu este cazul. Porcii bolnavi nu se tratează, politica de control al bolii impunând 

uciderea pe loc şi neutralizarea în unităţi specializate. Vaccinarea profilactică 

contra PPC este interzisă.   
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Capitolul 3 

Formulare necesare la întocmirea dosarelor focarelor de PPC 

 

Dosarul fiecărui focar de PPC trebuie să cuprindă următoarele documente: 

 

3.1. Documente cu modele tip, inserate în partea a IV- a a prezentului 

manual: 

 

1. Raport de notificare internă pentru suspiciune  

2. Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de pesta porcină clasică  

3. Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite. 

4. Raport de inspectie al exploatatiei de porcine. 

5. Act de necropsie 

6. Ancheta epidemiologica inițială  

7. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii 

8. Raport de notificare internă pentru confirmare 

9. Ancheta epidemiologică finală 

10. Dispozitie de instaurare a zonelor de protectie si supraveghere 

11. Fisă de evaluare 

12. Dispozitie de ucidere în caz de confirmare a pestei porcine clasice 

13. Cerere către Autoritatea locală pentru Protectia Mediului pentru utilizarea 

metodei alternative de ecarisare a teritoriului; 

14. Act de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. 

15. TABEL privind evidența vaccinării/revaccinării (daca este cazul). 

16. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii  

 

3.2.  Documente care nu au modele specifice în manualul operational, ele fiind 

ori documente elaborate ad-hoc în CLCB, ori documente elaborate de 

laboratoare sau alte institutii: 

 

- Raport de încercări la suspiciunea bolii; 

- Raport de încercări la confirmarea bolii; 

- Planul de actiune pentru combaterea si controlul bolii; 

- Harta focarului; 

- Proces verbal privind evidența animalelor ucise ca urmare a aplicării măsurilor 

de control al bolii; 

- Derogări (dacă este cazul); 

- Buletine de analiză în urma testelor de sanitație a fermei; 
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PARTEA II 

ACTIVITĂȚI LA SUSPICIUNEA ÎN PESTA PORCINĂ CLASICĂ 

 

Capitolul 4 

Măsuri de control în cazurile de suspiciune a bolii 

 

4.1. Notificarea pestei porcine clasice la suspiciunea bolii 

Suspiciunea cu privire la PPC este notificată imediat și obligatoriu STSA.  

La rândul ei, STSA notifică Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul 

ANSA, prin e-mail (notificare.dssv@ansa.gov.md), telefon sau fax (022-26-46-

71 sau 022-26-46-72). 

 

Notificarea internă a suspiciunii bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp 

posibil (dar nu mai mult de 24 de ore), în conformitate cu prevederile „Normei 

sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli 

transmisibile ale animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul din 

Formularul nr. 1: Raport de notificare internă a bolilor pentru suspiciune. 

 

Autoritatea competentă inițiază imediat mijloace oficiale de investigare pentru a 

confirma sau infirma prezența bolii. 

 

Cazurile în care se notifică suspiciunea sunt: 

- suspiciuni de PPC apărute în exploataţiile, comerciale sau nonprofesionale; 

- suspiciuni de PPC apărute în abatoare şi mijloacele de transport; 

- suspiciuni de PPC apărute în mediul sălbatic, la mistreţi. 
 

4.2. Activităţi desfăşurate la suspiciunea bolii 

Atunci când o exploataţie conţine unul sau mai mulţi porci suspecţi de a fi infectaţi 

cu virusul PPC, autoritatea veterinară competentă trebuie să dispună punerea în 

aplicare imediată a mijloacelor oficiale de investigare, pentru a confirma sau a 

infirma prezenţa bolii menţionate, conform procedurilor stabilite în Manualul de 

diagnostic pentru pesta porcină clasică. 

 

Decizia de a recunoaște o exploatație ca fiind suspectă de PPC va fi luată în  baza 

urmatoarelor criterii: 

a) Manifestări clinice și anatomopatologice la porci: 

✓ febra cu creșterea subită a morbiditătii și mortalității; 

✓ febră cu sindrom hemoragic; 

✓ febră cu simptome nervoase; 

✓ febra de origine necunoscută unde tratamentul cu antibiotice eșuează 

în a înbunătăți statusul de sănătate; 

✓ avorturi și probleme legate de creșterea infertilității în cursul ultimelor 

trei luni; 

✓ tremurături ale sugarilor; 
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✓ animale cronic bolnave; 

✓ întârzieri în creștere ale animalelor tinere; 

✓ peteșii și echimoze hemoragice, în special în limfonoduli, rinichi, 

splină, vezica urinară și laringe; 

✓ infarcte sau hematoame, în special în splină; 

✓ butoni ulceroși în intestinul gros, în cazurile cornice, în mod particular 

lângă joncțiunea ileo-cecală. 

 

b) Considerații epidemiologice: 

✓ porcii au venit în contact direct sau indirect cu alți porci la care s-a 

diagnosticat deja PPC; 

✓ exploatația s-a aprovizionat cu porci dintr-o exploatatie în care s-a 

demonstrat existența virusului PPC; 

✓ scroafele au fost înseminate artificial cu material seminal originar de 

la o sursă suspectă; 

✓ a existat un contact direct sau indirect cu porcii sălbatici dintr-o 

populație unde a apărut PPC; 

✓ porcii sunt crescuți sub cerul liber, într-o regiune unde porcii sălbatici 

sunt infectați cu PPC; 

✓ porcii au fost hrăniti cu lături și există o suspiciune ca aceste lături nu 

au fost tratate termic în așa fel încât, dacă ar fi existat virusul PPC în 

ele, el să fi fost inactivat; 

✓ o posibilă expunere ar fi apărut, în urma intrării unei persoane în 

gospodărie, transportului, etc. 

 

c) În baza rezultatelor testelor serologice: 

✓ reacții serologice cauzate de o infecție virală de PPC nenotificată sau 

prin vaccinare; 

✓ reacții de încrucișare între anticorpi PPC și alte tulpini de 

pestivirusuri; 

✓ detecția unui singur animal reactiv.  

 

 Atunci când STSA consideră că prezența pestei porcine clasice într-o exploatație 

nu se poate infirma, ea pune imediat exploatația sub supraveghere oficială, acesta 

emite dispoziţia de supraveghere şi măsurile de restricţie, conform modelului din 

Formularul nr. 2: Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de pestă porcină 

clasică și dispune următoarele: 

✓ efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploatație și, 

pentru fiecare categorie, să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morți 

sau susceptibili de a fi infectați; recensământul se va actualiza pentru a ține 

seama de porcii născuți și morți în perioada de suspiciune; datele acestui 

recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare 

vizită; 

✓ toţi porcii din exploataţie să fie menţinuţi în adăposturile lor sau ţinuţi 

închişi în alt loc în care pot fi izolaţi; 
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✓ interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din aceasta. Atunci 

când este necesar, autoritatea competentă poate să extindă interdicția de 

ieșire din exploatație a animalelor din alte specii și să pretindă aplicarea unor 

măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor; 

✓ nici o carcasă de porc să nu fie expediată din exploataţie fără o autorizaţie 

eliberată de STSA; 

✓ interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din carne de porc, a 

materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, 

ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta 

porcină africană, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a 

eliberat o autorizație în acest sens. Carnea, produsele din carne de porc, 

materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploatație; 

✓ porcinele moarte, bolnave sau suspecte de contaminare se izolează, iar 

numărul lor se înscrie într-un registru. Lista trebuie actualizată zilnic; 

✓ deplasarea persoanelor spre sau din exploataţie să fie permisă doar în baza 

autorizării și a mențiunii lor în registrul de acces în exploatație; 

✓ deplasarea vehiculelor spre sau din exptoataţie să fie permisă doar dupa 

corecta lor dezinfectare; 

✓ utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile 

clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploatației înseși. Orice persoană care 

intră sau iese din exploatațiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 

adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului PPC; 

✓ dezinfectarea minuţioasă a mijloacelor de transport înainte de a ieşi şi de a 

intra în exploataţie, iar în exploataţiile comerciale trebuie împrospătată 

constant soluţia din dezinfectorul rutier; 

✓ demararea investigației epizootologice; 

 

Un poster/avertizare colorat cât mai intens, cu textul: „Intrarea interzisă, 

suspiciune pestă porcină clasică” este plasat de autoritatea sanitară veterinară 

locală la intrarea în exploataţie, într-un loc cât mai vizibil. 

 

De asemenea, în localitatea afectată, se va afişa un poster informativ pentru 

crescătorii de porcine asupra caracteristicilor şi simptomatologiei pestei porcine 

clasice (PPC) şi a modului de combatere a acesteia (politica de eradicare, de 

compensare etc.) pentru informarea cetăţenilor. Astfel de informări se pot afişa la 

panoul Consiliului Local, poştei, şcolii comunale, bisericii, cabinetului medical 

uman, cabinetului medical veterinar, magazinelor din localitate, în general, în 

locurile frecventate de cetăţeni.  

 

În vederea informării cetaţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei 

porcine clasice pe teritoriul unei localitaţi, CLCB împreună cu Consiliul local al 

Primăriei pot emite dispoziţii de înştiinţare şi informare a cetaţenilor privind 

măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii. Acest tip de dispoziţie 

se afişează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citită de cât mai mulţi 
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cetăteni. Dispoziţia de înştiinţare respectă modelul Formularului nr. 3: Dispoziţie 

de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite. 

Se pot folosi şi alte mijloace de informare, dacă ele există (mass media locală). 
 

Tabelul 1: Activităţi desfăşurate în funcţie de nivelul de suspiciune al PPC 

Nivelul de alertă la suspiciune Activităţile întreprinse 

Nivelul 0: Suspiciunea nu se justifică în urma 

examinarii clinice coroborată cu datele 

furnizate de ancheta epidemiologică. 

Nu este urmată de acţiuni ulterioare. 

Nivelul 1: Leziunile şi semnele clinice nu sunt 

tipice, dar suspiciunea de boală nu poate fi 

exclusă doar pe baza investigaţiilor iniţiale. 

Animalele suspecte sunt lăsate în viaţă şi sunt 

puse sub observaţie clinică, exploatatia se 

plasează sub control temporar; se trimit probe 

pentru diagnosticul de laborator. 

Nivelul 2: Leziunile şi semnele clinice 

sugerează prezenţa pestei porcine clasice, dar 

nu sunt pe de-a-ntregul convingătoare. 

Animalele suspecte sunt lăsate în viaţă şi sunt 

puse sub observaţie clinică. Sunt impuse restricţii 

asupra mişcării animalelor. 

Se trimit probe pentru diagnostic de laborator. 

Opţional, se poate impune o zonă de control 

temporar de 1 km. 

Nivelul 3: Autoritatea veterinară competentă a 

deschis investigaţiile în exploataţie, iar semnele 

clinice pledează 

pentru evoluţia bolii 

Animalele bolnave şi moarte sunt izolate. 

Se impun restricţii pe circulaţia animalelor şi se 

trimit probe pentru diagnosticul de laborator. Se 

plasează exploataţia sub control temporar; se 

poate institui o zonă de control temporar. 

Nivelul 4: Boala este confirmată în laborator. Se impun restricţii totale asupra exploataţiei. Se 

stabilesc zona de protecţie şi zona de 

supraveghere. Animalele din exploataţie se ucid şi 

se neutralizează. Se curăţă şi dezinfecteză 

adăposturile şi spaţiile. 

 

Restricţii temporare asupra mişcării pot fi introduse şi pentru mişcarea porcinelor 

domestice dintr-o zonă definită, sau în întreaga ţară. Aceste restricţii pot fi extinse 

şi pentru mişcarea mamiferelor din speciile domestice, dar în acest caz, ele trebuie 

să nu dureze mai mult de 72 ore fără justificare. Dacă circumstanţele o permit, 

aplicarea acestor măsuri poate fi limitată la porcinele domestice suspecte a fi 

infectate şi la unităţile lor de producţie. 

 

O zonă de control temporar poate fi stabilită în jurul exploataţiei, pană la aflarea 

diagnosticului, în vederea controlării eventualei infecţii. Dimensiunea zonei poate 

fi diferită, în funcţie de epidemiologia bolii şi de riscul apreciat de către autoritatea 

veterinară competentă teritorială. 

 

Când este necesar, și atunci când consideră că este posibil, datorită situaţiei 

epidemiologice şi dacă exploataţia care conţine porci suspecţi este localizată într-o 

zonă cu o densitate mare de suine, autoritatea veterinară locală poate limita 

aplicarea acestor măsuri doar la porcii suspecţi de a fi infectaţi sau contaminaţi cu 

virusul pestei porcine clasice şi la partea exploataţiei în care aceştia au fost ţinuţi, 

cu condiţia ca aceşti porci să fi fost adăpostiţi, ţinuţi şi furajaţi complet separat de 

ceilalţi porci din exploataţie. 
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In orice caz, trebuie prelevat un număr suficient de probe de la porcii bolnavi sau 

morti, pentru ca prezenţa virusului pestei porcine clasice să poată fi confirmată sau 

infirmată, conform Manualului de diagnostic pentru PPC; 
 

4.3. Precauţii la inspecţia exploataţiilor în suspiciunea de boală 

In situatia în care se confirmă evolutia PPC, STSA trebuie să aplice măsurile 

stabilite în deciziile Centrului Local de Combatere a Bolilor, astfel:  

a) stabilește măsurile ce se impun pentru prevenirea răspândirii bolii în 

teritoriu; 

b) efectuează investigația epizootologică, prin care stabilește data prezumtivă a 

apariției bolii, originea, sursele de contaminare și extinderea acesteia; 

c) controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din 

localitatea contaminată. 

 

Atunci când exploataţiile de contact sunt vizitate de grupul de experţi 

epidemiologi, de grupul de evaluatori, ori de grupul de experţi pentru uciderea sau 

tăierea animalelor, aceştia trebuie să urmeze itinerarii precise în cadrul 

exploataţiei, stabilite de către autoritatea veterinară oficială, managerul exploataţiei 

şi persoanele din grupurile respective. 

 

Grupul de experţi epidemiologi va inspecta clădirile, începând de la cele în care nu 

există nici o suspiciune de îmbolnăvire sau de contaminare şi în final vor accede, 

împreună cu grupul de experţi pentru uciderea sau tăierea animalelor, la clădirile în 

care există animale suspecte de contaminare, suspecte de îmbolnăvire sau bolnave, 

în această ordine. Astfel de vizite se realizează numai cu autorizarea medicului 

veterinar oficial ce răspunde de exploataţie sau a medicului veterinar de liberă 

practică împuternicit, dacă i-au fost transferate astfel de competenţe. 

 

Atunci când persoanele menţionate la punctele anterioare efectuează vizite deja 

autorizate, acestea trebuie să respecte cerinţele de biosecuritate impuse, atât la 

intrarea în exploataţie cât şi la ieşirea din acestea. 

 

Vizitele în exploataţie vor fi permise şi autorizate sanitar veterinar după tăierea sau 

uciderea animalelor, ecarisarea acestora şi efectuarea dezinfecţiei preliminare, 

respectarea precautiilor referitoare la filtrul sanitar și a măsurilor de biosecuritate. 

 

În cazuri cu totul excepţionale, alte persoane decât cele menţionate anterior pot 

intra în exploataţie înainte de definitivarea celor menţionate la punctul anterior, cu 

autorizarea sanitară veterinară prealabilă şi cu însoţirea acestora de către o 

persoană din cadrul grupului de experţi epidemiologi. 

 

4.3.1. Prevederi tehnice 

În cazul suspiciunii unui focar de PPC, condiţiile de pătrundere în exploataţie sunt: 
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a) Nu se vor vizita decat clădirile ce prezintă interes pentru inspecţia privind 

ancheta epidemiologică iniţială. Vizitarea clădirilor cu animale susceptibile, 

în timpul suspiciunii unui focar de PPC, creşte riscul ca boala să fie 

diseminată între clădirile din exploataţie sau chiar în afara exploataţiei, în 

special în stadiile iniţiale, boala este greu de detectat clinic; 

b) Numai persoanele esenţiale pentru efectuarea investigaţiei epidemiologice şi 

a examenului clinic pot avea acces în exploataţia suspectă de pesta porcină 

clasică, până la elucidarea situaţiei de suspiciune. Totuşi, aceste persoane 

trebuie să respecte cerinţele minime de biosecuritate menţionate; 

c) Riscul diseminării bolii este minim atunci când autorităţile sanitare 

veterinare, împreună cu proprietarii şi deţinătorii de animale, şi, după caz, cu 

organele administraţiei publice locale impun măsuri restrictive atât la 

intrarea în exploataţie, cât şi la ieşirea din exploataţie, pentru personalul care 

activează în acestea sau pentru personalul calificat ce trebuie să aibă acces, 

în vederea efectuării acţiunilor pentru elucidarea diagnosticului; 

d) În cazul exploataţiilor de contact supuse unor restricţii specifice privind 

controlul şi prevenirea diseminării virusului pestei porcine clasice, 

procedura este urmatoarea: 

- În baza circumstanţelor rezultate din investigatia epidemiologică, 

numai persoanele al căror acces în exploataţie este esenţial trebuie să 

viziteze exploataţia şi vor intra numai in clădirile care prezintă interes 

direct pentru controlul bolii; 

- Atunci când exploataţiile de contact sunt vizitate de grupul de experţi 

epidemiologi, aceştia trebuie să urmeze itinerarii precise în cadrul 

exploataţiei, stabilite în prealabil de către autoritatea veterinară 

oficială, managerul exploataţiei şi persoanele din grupul respectiv. 

 

4.3.2. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-o 

exploataţie comercială cu porcine sau în exploataţiile cu porcine autorizate 

sanitar-veterinar 

Când situaţia epidemiologică este de suspiciune sau există cazuri confirmate de 

PPC în teritoriu, accesul medicului veterinar oficial/împuternicit în exploataţiile cu 

porcine, se face după cum urmează: 
 

În exploataţiile cu porcine autorizate sanitar-veterinar/exploataţiile cu 

porcine comerciale: 

Intrarea este permisă numai: 

a) după înregistrare în registrul de poartă, cu consemnarea orei de intrare şi a 

menţionarii scopului pentru care se intră în exploataţie; 

b) prin vestiarul/filtrul sanitar-veterinar de la intrarea în exploataţie; 

c) lăsând la intrare în vestiarul/filtrul sanitar-veterinar, în spaţiul destinat 

echipamentului de stradă, sau într-un sac pe plastic special destinat obiectele 

de uz personal, cu excepţia celor strict necesare (care vor fi ambalate 

corespunzator); 
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d) purtând echipament de protecţie individual complet; acesta se recomandă sa 

fie compus din: 

- combinezon de unica folosinţă complet sau costum salopetă; 

- încălţăminte: cizme cauciuc; 

- mască buco-nazală de unică folosinţă (daca este disponibilă); 

- mănuşi de unică folosinţă; 

 

Introducerea telefoanelor mobile sau a altor accesorii electronice in ferme este 

permisa numai daca acestea sunt introduse intr-o punga de plastic. 

 

Echipamentul de protecţie individual în exploataţiile comerciale va fi pus la 

dispozitie de proprietarii /deţinătorii exploataţiei, care sunt obligați să dețină 

întotdeauna un stoc de echipament de unică folosință pentru o intervenție 

inițială în situații de criză determinate de boli la specia suine !!! 

 

Ieşirea din exploataţie este permisă numai: 

a) prin vestiarul filtrului sanitar-veterinar; 

b) lăsând echipamentul de protecţie individual în spaţiul destinat 

echipamentelor de lucru al vestiarului filtrul sanitar-veterinar intr-un 

recipient din plastic ce poate fi distrus/sterilizat; 

c) după o dezechipare corectă a echipamentului de protecţie individual şi în 

următoarea ordine: 

- cizme cauciuc; 

- combinezon de unică folosinţă complet/ costum salopetă; 

- mască buco-nazală de unică folosinţă; 

- ochelari de protecție; 

- mănuşi de unică folosinţă; 

d) preluând bunurile de uz personal lăsate în spaţiul destinat echipamentelor de 

stradă din vestiarul filtrul sanitar-veterinar şi consemnând ora de ieşire. 
 

4.3.3. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-o 

exploataţie non-profesională 

 

În exploataţiile non-profesionale cu porcine, accesul medicului veterinar oficial/ 

împuternicit se face numai: 

a) după o echipare corectă cu echipamentul de protecţie, în zona de intrare în 

exploataţie (poarta) şi în următoarea ordine: 

- încalţăminte: cizme cauciuc; 

- combinezon de unică folosinţă complet / costum salopetă; 

- mască buco-nazală de unică folosinţă (daca este disponibilă); 

- mănuşi de unică folosinţă. 

 

Echipamentul este pus la dispoziţie de STSA, care este obligată, conform 

planului de contingență, să dețină întotdeauna în stare de funcționare un stoc 
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modic de echipamente și materiale pentru situațiile de criză determinate de 

apariția unor boli la animale. 

 

Ieşirea din exploataţie se face numai după o dezechipare corectă a 

echipamentului de protecţie individual, la zona de ieşire din exploataţie (poartă) 

şi în urmatoarea ordine: 

- cizme cauciuc; 

- combinezon de unică folosinţă complet/costum salopetă; 

- masca buco-nazală de unică folosinţă; 

- mănuşi de unică folosinţă. 

 

În timpul suspiciunii unui focar de boală infecțioasă, condiţiile de intrare/ieșire 

în/din exploataţie, procedura de îmbrăcare/dezbrăcare a echipamentului de 

protecţie este expusă în „GHID privind cerințele de intrare/ieșire în/din 

exploatația de animale în caz de suspiciune sau confirmare a bolilor extrem de 

contagioase la animale”, aprobat prin Ordinul nr. 401 din 09.07.2018 al ANSA. 

 

Echipamentul individual de protecţie infectat se introduce într-un recipient din 

plastic care poate fi distrus/sterilizat în condiții sigure.  

 

Capitolul 5 

Inspecțiile și examenul clinic în exploataţia suspectată de infecția 

cu virusul PPC 

 

5.1. Verificarea măsurilor de biosecuritate din exploataţie 

Medicul veterinar oficial, însotit de medicul veterinar de liberă practică, va verifica 

existența următoarelor obiective, obligatorii pentru asigurarea biosecuritătii în 

exploatațiile de porci: 

a) împrejmuirea exploatației cu gard compact care să împiedice accesul în 

exploatație a animalelor și persoanelor străine, precum și asigurarea pazei 

pentru verificarea zilnică a integrității acesteia; 

b) existența, funcționarea și menținerea în bune condiții a filtrului sanitar 

veterinar și asigurarea facilităților pentru îmbrăcarea echipamentului de 

protecție și dezinfectarea acestuia, asigurarea igienei corporale pentru 

personalul care are acces în exploatație; 

c) respectarea regimului de filtru sanitar de catre întregul personal angajat 

precum și cel aflat în vizită care se supune regimului de filtru sanitar 

veterinar pentru accesul în fermă; 

d) intreținerea în bune condiții a facilitătilor (ușor realizabile)  folosite pentru 

adăpostirea, hrănirea și adăparea animalelor; 

e) existența rampei pentru încărcare/descărcare a porcinelor, cu respectarea 

condițiilor de bunăstarea și protecția animalelor; 

f) aprovizionarea cu furaje prin transbordare, fiind interzis accesul mijloacelor 

de transport la interiorul exploatației; 
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g) utilizarea pentru transportul porcinelor vii numai a mijloacelor 

autorizate/aprobate sanitar-veterinar care: 

✓ înainte de îmbarcare, fac dovada, în urma inspecției si a verificării 

procesului verbal, că a fost efectuată corespunzător curățenia 

mecanică și dezinfecția; 

✓ imediat după debarcarea animalelor au fost curățate și dezinfectate; 

✓ datele înscrise în procesul verbal referitoare la realizarea 

corespunzătoare a dezinfecției mijloacelor de transport trebuie 

înregistrate într-un registru special întocmit; 

h) amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare medicului 

veterinar care asigură asistența sanitară veterinară zilnică pentru efectuarea 

necropsiilor; prelevarea, condiționarea și transportul probelor pentru 

examene de laborator și depozitarea produselor medicinale de uz veterinar și 

a instrumentarului necesar; 

i) asigurarea condițiilor de păstrare a cadavrelor, dejecțiilor și gunoiului în 

condiții de securitate privind sănătatea animalelor si protecția mediului; 

j) asigurarea ecarisării exploatației în sistem contractual cu intrepriderile 

specializate de ecarisare sau în alte condiții legal acceptate; 

k) interzicerea întroducerii de alimente în incinta exploatației, amenajarea unei 

cantine în afara împrejmuirii, asigurarea controlului sanitar veterinar 

permanent al produselor de origine animală utilizate la prepararea hranei și 

distrugerea deșeurilor provenite de la cantine; 

l) asigurarea unei echipe pentru executarea operațiunilor de dezinfecție, 

dezinsecție, deratizare pe fluxul de producție și în incinta exploatației ori de 

câte ori este necesar; 

m) amenajarea unor adăposturi necesare efectuării carantinei profilactice 

obligatorii pentru porcinele nou achiziționate care să asigure separarea reală 

și funcțională față de efectivele existente în exploatație; 

n) respectarea principiului tehnologic, "totul plin, totul gol" la nivel de 

compartiment, hală (adăpost). 

 

5.2. Examinarea clinică a animalelor 

Examinarea porcilor se efectuează de către medicul veterinar oficial însoțit de către 

medicul veterinar de liberă practică, prin metodele generale de examinare clinică, 

unde trebuie să fie indicat numărul de inregistrare al fermei/exploataţiei, numele 

deţinătorului, adresa deţinătorului, numele fermei, adresa fermei, numele medicilor 

veterinari care au efectuat inspecția etc., completându-se Formularul nr. 4 privind 

Raport de inspecție al exploatației de porcine. 

 

Capitolul 6 

Recoltarea de probe şi transmiterea lor la laborator 
 

6.1. Proceduri și criterii generale 

Practic, procedura specifică de lucru este cea de mai jos: 
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a) înainte de prelevarea probelor dintr-o exploatatie, trebuie să fie realizată o 

hartă a exploatației și trebuie să fie identificate subunitățile epidemiologice 

ale acesteia; 

b) de fiecare dată când se consideră că ar putea fi necesară o re-prelevare de 

probe, toți porcii de la care se prelevează probe trebuie sa fie marcați 

individual, în așa fel încât să fie usor de efectuat eventuala reprelevare; 

c) toate probele trebuie trimise la laborator însoțite de documente relevante, în 

concordanță cu cerințele stabilite de autoritatea veterinară competentă. 

Aceste documente vor include detalii despre anamneza porcilor de la care s-

au prelevat probe și semnele clinice sau leziunile post-mortem identificate; 

d) în cazul probelor provenite de la porcii domestici, trebuie să fie furnizate 

informații cu privire la vârsta, categoria și exploatația de origine a porcilor. 

 

6.2. Necropsia 

Necropsia animalelor moarte și suspecte de PPC se efectuează de către medicul 

veterinar oficial din STSA care recoltează probele și le trimite la I.P. CRDV cu 

foaia de însoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea 

confirmării sau infirmării diagnosticului. 

 

La alegerea locului/spațiului unde trebuie efectuată necropsia, trebuie ținut cont de 

următoarele aspecte: 

a) necropsia duce la răspândirea în mediu a unor cantități variabile de virus, 

ceea ce presupune un risc crescut de răspândire a bolii, mai ales cand sunt 

greu de organizat filtre de dezinfectie la ieșirea din spațiul exploatației, iar 

suprafețele adăpostului ori platformei pe care se execută necropsia sunt greu 

de decontaminat; 

b) chiar executată în spații dotate (ca, de exemplu, spațiile special amenajate 

din LDSA zonale ori în spațiile destinate ale exploatațiilor comerciale, 

necropsia reprezintă un risc și necesită grijă și dezinfecție ulterioară 

corespunzătoare a spațiului și a apelor reziduale ce rezultă în urma 

necropsiei; 

c) transportul unui cadavru de la locul suspiciunii, în condiții de izolare etanșă 

pentru a preveni răspândirea virusului este greu de realizat, dar, luîndu-se 

măsurile corespunzătoare, necropsia în acest loc este mai sigură decât 

necropsia în totală lipsă de măsuri dintr-o exploatație nonprofesională; 

d) dezinfecția și decontaminarea spațiilor unde s-a efectuat necropsia în LDSA 

zonale este mai ușor accesibilă, iar distrugerea cadavrului/materialului 

patologic provenit se poate face prin incineratorul LDSA zonale; 

e) alegerea locului unde se face necropsia necesită punerea în balanța a 

situațiilor concrete și mai ales a logisticii de care se dispune la nivel local; 

f) în cazul în care există o suspiciune fondată de PPC, transportul cadavrelor, 

dezinfecția spațiului unde s-a executat necropsia, decontaminarea apelor de 

spălare reziduale ce rezultă, a mașinii care a transportat cadavrul, 

depozitarea carcaselor pâna la incinerare, decontaminarea spațiului de 

depozitare etc. trebuie bine gestionate; 
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g) în cazul în care, în lipsa suspiciunii de PPC, necropsia s-a efectuat în teren, 

în condiții precare, la primele constatări de semne anatomopatologice 

atribuibile PPC va fi anunțată, de urgență, STSA care va lua toate măsurile 

de dezinfectare și de decontaminare, precum și alte măsuri pe care le 

consideră necesare; 

h) deciza finală privind locul de necropsie va fi luată de către medicul veterinar 

oficial, în funcție de condițiile necesare pentru această activitate; 

i) în principiu, ținând cont de considerentele anterior enumerate, locul de 

efectuare a necropsiei se stabilește în funcție de tipul exploatatiei astfel: 

- in exploatații profesionale, necropsia se execută în camere de 

necropsie special amenajate; 

- din exploatațiile nonprofesionale, va fi recoltat întreg cadavrul de la 

tineretul porcin, de la porcii la îngrășat, scroafe, vieri se vor recolta 

probe la locul depistării suspiciunii cu respectarea condițiilor de 

biosecuritate. Probele se ambalează în condiții de securitate, se 

etichetatează și sunt transmise către I.P.CRDV. 

Respectarea etapelor de examinare a cadavrului și notarea modificărilor 

anatomopatologice are loc, dupa cum urmează: 

a) examenul exterior al cadavrului; 

b) examenul capului și a cavității nazale și bucale; 

c) deschiderea cavității abdominale precum și examinarea seroaselor și 

organelor; 

d) deschiderea cavității toracice precum și examinarea seroaselor și organelor; 

e) deschiderea cavității pelvine precum și examinarea seroaselor și organelor; 

f) examinarea scheletului și musculaturii; 

g) recoltarea probelor pentru examenul de laborator. 

În urma efectuării necropsiei, se completează Formularul nr. 5: Act de necropsie. 

 

6.3. Prelevarea de probe destinate testelor virusologice în PPC. Probele se 

recoltează în timpul necropsiei de către medicul veterinar oficial sau, în lipsa 

acestuia, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit; 

a) Probele cele mai adecvate de organe și țesuturi pentru a detecta virusul, 

antigenul sau genomul viral al PPC sunt: 

- amigdalele; 

- limfonodurile (gastrohepatice, renale, submaxilare și retrofaringiene); 

- splina; 

- rinichii; 

- pulmonii; 

- în cazul carcaselor autolizate, se pot preleva sternul sau un os lung 

întreg. 

Probele sunt prelevate de la pocii morți sau eutanasiați. 

a) Probele de sânge recoltate pe anticoagulat și/sau fără anticoagulant trebuie 

să fie prelevate de la porcii care prezintă semne de febră sau alte semne de 

boală; 
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b) Pentru diagnosticul serologic – detecția anticorpilor - în PPC se prelevează 

probe de sânge fără anticoagulant și sunt lăsate să coaguleze pentru a se 

exprima serul; 

c) Pentru detectarea virusului, antigenul sau genomul virusului PPC de la 

porcii morți sau ucisi, cele mai potrivite probe sunt țesuturile limfoide; 

d) În plus, este recomandat să se preleveze două probe din alte țesuturi 

limfatice, cum ar fi limfonodulul retrofaringian, parotidian mandibular sau 

mezenteric, precum și o proba de ileon; 

e) Testele virusulogice sunt recomandate în cazul animalelor bolnave; 

f) Dacă obiectivul unei prelevări de probe la scara largă este de a detecta 

virusul PPC, atunci cand porcii sunt în perioada de incubație a bolii, 

amigdalele sunt cele mai adecvate. 

 

6.4. Date privind ambalarea şi transportul probelor 

a) Este recomandat ca toate probele: 

- să fie corect identificate; 

- să fie transportate şi depozitate in containere inchise ermetic; 

- să nu fie congelate, dar să fie păstrate reci, la temperatura frigiderului 

şi transportate pe pachete de refrigerare (nu pe gheaţă carbonică); 

- să fie expediate spre laborator cât mai repede posibil; 

- probele individualizate se ambalează astfel: țesuturile sau organele 

sunt puse intr-o pungă de plastic separată, închisă și etichetate 

corespunzator, şi impachetate cu suficient material absorbant pentru a 

le proteja de deteriorare și pentru a absorbi lichidele care se pot 

scurge; 

- probele se introduc în primul sac de plastic care se inchide și se 

decontamineaza la exterior, dupa care se introduc în cel de-al doilea 

sac de plastic, care se sigilează, apoi se introduc în lada izotermă; 

- țesuturile sau organele sunt puse într-o pungă de plastic separată, 

închisă și etichetată corespunzător; acestea trebuie să fie puse în 

containere cu înveliș extern dur și împachetate cu suficient material 

absorbant pentru a le proteja de deteriorare și pentru a absorbi 

lichidele care se pot scurge; 

- lada izotermă (cu baterii refrigeratoare) sau termosurile (cu gheață) se 

închid și se sigilează efectuându-se dezinfecţia exterioară a acestora; 

- acolo unde este posibil, probele să fie transportate direct la laborator, 

de personal competent, pentru a se asigura un transport rapid și sigur; 

când acest lucru nu este posibil, ele vor fi refrigerate; 

- exteriorul pachetului trebuie sa fie etichetat cu adresa laboratorului 

destinatar și trebuie să fie înscris evident urmatorul mesaj: 
 

Material patologic animal; Perisabil; Fragil; A nu se deschide in afara unui 

laborator pentru pesta porcina clasica. 

b) Pe lada frigorifică trebuie lipită şi o etichetă cu “BIOHAZARD”, după unul 

dintre următoarele modele: 
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Transportul şi asigurarea securităţii probelor pe timpul transportului sunt în sarcina 

delegatului STSA care face transportul. 

 

Echipamentul de protectie individual folosit de către cei care au examinat 

animalele si au recoltat probe, precum si restul materialelor nefolosite din trusa de 

recoltare se introduc in saci de plastic care vor fi dezinfectaţi la exterior si sigilaţi. 

Aceşti saci se deschid doar în camera de autoclavare din IP CRDV.  

 

Probele se etichetează în functie de prioritatea cazului: 

• eticheta roșie pentru cazuri de urgentă; 

• eticheta galbenă în cazul suspiciunii; 

Persoana din laboratorul de destinatie, însărcinată cu primirea PROBELOR, 

trebuie să fie informată în timp util despre sosirea probelor. 

 

În cazul în care probele sunt expediate pe calea aerului la laboratorul internațional 

de referintă pentru PPC de la Hanovra, ambalajul se etichetează în conformitate cu 

regulamentele Asociatiei de Transport Aerian International (AITA). 

 
6.5. Trimiterea de probe la laborator 

a) Probele recoltate vor fi expediate către laborator în cel mai scurt timp 

disponibil, pentru a se putea lucra în condiții optime; 

b) Cererile de analiză se completează individual sau pentru un grup de probe 

care provin din aceeași exploatație (în acest din urmă caz, cererea de analiză 

este însoţită de un tabel care individualizează probele), şi se ataşează la lada 

izotermă sau termos, nu se vor introduce în interior;  

c) Destinația probelor recoltate pentru PPC este I.P CRDV; 

d) Cererea de analiză pentru probele prelevate respectă modelul din 

„Regulamentul privind metodologia de prelevare, ambalare, 

identificare și transportare a probelor destinate examenelor de 

laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor”, aprobat prin 

Ordinul ANSA nr. 121 din 25.03.2019, Anexa nr. 2. La cererea de analiză 

se ataşează un tabel pentru individualizarea probelor. 

 

6.6. Procedura de neutralizare și ecarisare a materialului pathologic este 

descrisă la Capitolele 15 și 16 ale prezentului Manual. 
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Capitolul 7 

Investigația epidemiologică  
 

Directia raională/municipală pentru siguranta alimentelor trebuie să demareze 

investigatia epidemiologică privind cazurile suspecte sau focarele de pestă porcină 

clasică, pe baza chestionarelor pregătite în cadrul acestui manual. In caz de 

suspiciune, se demareaza o ancheta epidemiologica initiala, pentru a determina 

cauzele bolii, sursele de transmitere a virusului si eventualii contacti, dupa modelul 

exprimat de Formularul nr. 6: Ancheta epidemiologică inițială. 

 

Capitolul 8 

Obligaţiile proprietarilor şi fermierilor la suspectarea unei 

boli infecţioase 

 

a) Până la sosirea medicului veterinar oficial al STSA, persoanele fizice și 

juridice care dețin suinele suspecte au urmatoarele obligații: 

- sa izoleze animalele bolnave sau suspecte de boala; 

- să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obținute 

prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica; 

- să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse 

a fi contaminate; 

- să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care 

sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale; 

- să păstreze izolate ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele de transport 

folosite și orice alte obiecte care pot fi purtatoare de contagiu. 

b) Administrația publică locală, imediat ce a fost anunțată despre apariția sau 

suspiciunea PPC, este obligată să acorde orice fel de ajutor solicitat de 

CLCB și de STSA la combaterea bolii și la stingerea focarelor de boală; 

c) Autoritatea sanitară veterinară teritorială, în funcție de situație, dispune: 

- interzicerea circulației porcilor, a produselor provenite de la aceștia și a 

altor materii și produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum și a 

persoanelor in și din zonele de protecție și supraveghere și, de asemenea, 

ieșirea din locurile contaminate a porcilor, produselor provenite de la 

aceștia și a tuturor materialelor și obiectelor care ar putea răspândi boala; 

- oprirea în localitate și sechestrarea intr-un loc izolat a porcilor aflați în 

tranzit; 

d) Medicul veterinar oficial al STSA, împreună cu medicul veterinar de liberă 

practică imediat dupa ce a fost anunțat sau dupa ce a aflat despre apariția sau 

suspiciunea PPC se deplasează la locul menționat, unde: 

- controlează măsurile luate de proprietarii sau deținătorii de animale și de 

administrația publică locală și, dupa caz, le completează; 

- examinează porcii bolnavi ori suspecți de boală, carnea și produsele 

rezultate de la porcii tăiați de necesitate; 
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- execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite cu 

nota de insoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în 

vederea confirmării sau infirmării diagnosticului; 

e) Notifică suspiciunea PPC către ANSA:  

- anunțarea suspiciunii ori apariției unei boli transmisibile la animale sau 

de la animale la om, precum și a cazurilor de taieri de urgență sau de 

moarte a animalelor constituie o obligație legală pentru toți deținătorii și 

îngrijitorii de animale (persoane fizice sau juridice) și pentru personalul 

medical veterinar sau tehnic care, prin activitatea pe care o desfășoara, 

vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animala. 

Anunțarea se face prin orice mijloc de comunicare rapidă la îndemână; 

- apariția sau suspectarea PPC, precum și cazurile de tăieri de urgență sau 

de moarte a animalelor se anunță imediat medicului veterinar 

împuternicit sau STSA, precum și administrația publică locală, pentru 

efectuarea investigațiilor de specialitate, stabilirea diagnosticului și 

aplicarea operativă a măsurilor de control specific; 

- datele ce trebuie obligatoriu anunțate trebuie să precizeze: specia, 

categoria și numarul de animale bolnave sau suspecte, tăiate de urgență 

sau moarte, numele și adresa proprietarului, locul, data și factorii 

favorizanți, simptomele și intervențiile efectuate, felul și numarul 

probelor recoltate, tipul focarului (primar sau secundar) și eventualii 

contacți și măsurile de control nespecific (izolarea curții, instruirea 

proprietarului, controlul mișcarii etc.) aplicate inițial; 

- STSA anunță ANSA despre suspiciunile de boală, printr-un mesaj SMS, 

fax, tel. etc. în care trece datele sus-menționate. Procedura este valabilă 

pentru bolile menționate în Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al ANSA 

privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile 

ale animalelor; 

- persoana de contact din ANSA la care se expediază mesajele este șeful 

Directiei sănătatea și bunăstarea animalelor; 

- STSA anuntă ANSA despre suspiciunile de boală, printr-un raport de 

notificare a bolilor pentru suspiciune folosind ca model Formularul nr. 

1: Raport de notificare internă a bolilor pentru suspiciune. 

 

PARTEA III  

CONFIRMAREA ȘI COMBATEREA BOLII 

 

Capitolul 9 

Decizii emise de CLCB 

 

In situația în care se confirmă evoluția PPC, STSA trebuie să stabilească Planul de 

actiune privind combaterea PPC și să decidă ce măsuri se vor aplica pentru 

lichidarea focarului, în cel mai scurt timp, pentru a împiedica răspândirea bolii. 
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Deciziile emise de CLCB sunt obligatorii de respectat pentru toate structurile 

administrative care participă în combaterea focarelor de boli exotice. 

 

CLCB stabilește stabilește prin decizii, zonele de restricții (zona de protecție cu o 

rază de cel puțin 3 km, ea însăși înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de 

cel puțin 10 km), metodele de ucidere, metodele de neutralizare, sursele de 

furnizare a echipamentelor necesare, sursele de finanțare și obligațiile structurilor 

participante la lichidarea focarelor. 

 

Pentru punerea în practică a unora dintre decizii există formulare tip ce urmează a 

fi completate în CLCB sau de către medicul veterinar oficial și aduse la cunoștință 

celor implicați. Aceste modele se găsesc înserate în partea a IV a prezentului 

manual Formulare specifice. 
 

Capitolul 10 

Măsuri aplicabile la confirmarea pestei porcine clasice 

 

10.1. Date generale privind confirmarea pestei porcine clasice 

 

În baza Manualului de diagnostic pentru pesta porcină clasică, confirmarea bolii 

se face în conformitate cu procedurile, metodele de prelevare a probelor și criteriile 

de evaluare a rezultatelor testelor de laborator descrise în manual de diagnostic și 

care se bazează pe: 

- simptomele clinice şi anatomopatologice (leziunilor post-mortem) 

caracteristice bolii; 

- izolarea și tipizarea virusului în probele de țesuturi, organe, sânge sau 

materii fecale ale porcilor; 

- punerea în evidenţă a anticorpilor specifici în probele de sânge. 

 

Confirmarea PPC atrage după sine demararea procedurilor pentru aplicarea 

prevederilor stipulate de: 

- HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare 

veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de 

control al pestei porcine clasice”, capitolul IV - Măsuri în cazul confirmării 

prezenței pestei porcine clasice într-o exploatatie; 

- îndeplinirea pas cu pas a măsurile de control pentru PPC, începând de la 

anunţarea suspiciunilor de boală pînă la stingerea focarului de boală și 

ridicarea restricțiilor sanitare veterinare descrise în prezentul Manual. 

 

10.2. Declararea bolii 

Confirmarea bolii în laborator atrage după sine declararea oficială a bolii. 

Declararea se va face către Primăria localității unde evoluează focarul, de către 

medicul veterinar oficial de la STSA, folosind modelul din Formularul nr. 7: Act 

sanitar veterinar de declarare oficială a bolii. 
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10.3. Notificarea pestei porcine clasice 

La primirea rezultatelor finale de laborator, care confirmă pesta porcină clasică 

printr-un raport de încercări, atrage după sine obligaţia notificării de confirmare a 

bolii de către Directia teritorială pentru siguranta alimentelor raională/municipală 

la ANSA, si convoacă întrunirea CLCB pentru a institui măsurile specifice de 

control al bolii. 

 

Notificarea internă a bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp posibil, către 

conducerea ANSA, în conformitate cu prevederile „Normei sanitare veterinare 

privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale 

animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul din Formularul nr. 8: Raport de 

notificare internă pentru confirmare. 

 

Primirea raportului de notificare internă pentru confirmare, ANSA implică 

notificarea imediată la forurile internaționale: 

a) la Organizația Mondială pentru Sanatate Animală (OIE), în sistem WAHIS, 

cu privire la: 

- focarele de pestă porcină clasică care sunt confirmate în exploatatii; 

- cazurile de PPC care sunt confirmate într-un abator sau în mijloace de 

transport; 

- cazurile primare de pestă porcină clasică care sunt confirmate la mistreți; 

- rezultatele investigaţiei epidemiologice efectuate; 
 

10.4. Măsurile în cazul confirmării PPC într-o exploatație, în exploatații ce 

cuprind diferite unități de producție, în exploatațiile de contact sunt prevăzute 

la cap. IV și respectiv la cap. V și cap. VI al Normei sanitare –veterinare privind 

stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine clasice, aprobată 

prin HG nr. 1368 din 19.12.2016; 

 

10.5. Investigația epidemiologică finală 

 

a) STSA trebuie să efectueze ancheta epidemiologică finală privind cazurile 

confirmate sau focarele de PPC, pe baza chestionarelor pregătite în prezentul 

Manual.   

 

b) Ancheta epidemiologică finală trebuie să determine cel puțin: 

✓ perioada de când exploataţia a fost contaminată cu virusul pestei porcine 

clasice, înainte ca boala să fie notificată sau suspectată; 

✓ originea posibilă a pestei porcine clasice din exploataţie şi identificarea altor 

exploataţii în care porcii s-ar fi putut infecta sau contamina de la aceeaşi 

sursă; 

✓ trasabilitatea deplasării persoanelor, vehiculelor, porcilor, carcaselor, 

materialului seminal, cărnii sau a oricărui material care ar fi putut transporta 

virusul către sau de la exploataţia în cauză. 
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c) Investigatiile epidemiologice finale se desfășoară după modelul din 

Formularul nr. 9: Ancheta epidemiologică finală (Raportul Final). 

 

d) Dacă rezultatul acestei anchete epizootologice indică faptul că PPC s-ar fi 

putut răspîndi de la sau în exploataţiile localizate în alte state sau în 

Republica Moldova, ANSA trebuie să le notifice autoritatilor statelor 

respective sau ale zonelor invecinate în modul stabilit OIE.  

 

e) Ancheta epidemiologica finală se întocmeste în termen de 24 de ore de la 

confirmarea bolii și este urmată de elaborarea unui raport întocmit de către 

un medic veterinar oficial din cadrul STSA, raport ce va fi transmis ANSA. 

 

Capitolul 11 

Instituirea zonelor de restricţie în exploataţiile de porcine în care s-a 

confirmat pesta porcină clasică 

 

11.1. Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere 

 

CLCB va stabili zonele de protecție și de supraveghere, cooperând cu ANSA. Ca 

model de Dispozitie folosind Formularul nr. 10: Dispoziție de instaurare a 

zonelor de protecție si supraveghere. 

 

Imediat după confirmarea oficială a diagnosticului de PPC la porcii dintr-o 

exploataţie, STSA stabileşte o  zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 3 km în 

jurul focarului, care să fie inclusă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel 

puţin 10 km. 

 

Cînd se stabilesc zonele de protecţie şi supraveghere, STSA trebuie să ţină cont de: 

a) rezultatele anchetei epidemiologice; 

b) situaţia geografică, în special de graniţele naturale sau artificiale; 

c) localizarea şi proximitatea (vecinătatea) exploataţiilor; 

d) modalităţile de mişcare şi de comercializare a porcilor, precum şi 

disponibilitatea abatoarelor autorizate sanitar veterinar; 

e) instalaţiile şi personalul disponibil pentru a controla orice mişcare a 

porcilor în limitele zonelor de protecţie şi de supraveghere, în special 

dacă porcii ce urmează să fie ucişi trebuie mutaţi din exploataţiile lor de 

origine. 

 

În cazul în care o zonă cuprinde părți ale teritoriului mai multor raioane, 

autoritățile competente din fiecare raion în cauză colaborează la stabilirea acestei 

zone. 

 

În cazul în care o zonă cuprinde părți ale teritoriului mai multor state, autoritățile 

competente din fiecare stat în cauză colaborează la stabilirea acestei zone. 
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Autoritatea competentă adoptă toate măsurile necesare, inclusiv avertizarea prin 

pancarte și afișe expuse vizibil, precum și utilizarea resurselor media, cum ar fi 

presa și televiziunea, pentru a garanta că toate persoanele prezente în zonele de 

protecție și de supraveghere sunt pe deplin informate cu privire la restricțiile în 

vigoare, și adoptă toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a garanta o 

bună aplicare a măsurilor menționate anterior. 

 

11.2. Măsurile în zona de protecție și în în zona de supraveghere stabilite sunt 

prevăzute la cap. IX și respectiv la cap. X al Normei sanitare –veterinare privind 

stabilirea măsurilor de control al PPC, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016; 

 

Capitolul 12 

Evaluarea animalelor în vederea uciderii 

 

12.1. Autorităti, institutii, societăti, persoane fizice si juridice implicate: 

- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

- STSA; 

- Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea; 

- Direcţia raională/municipală pentru agricultură şi alimentaţie; 

- Proprietari sau deținători de animale. 

 

12.2. Condiţiile de despăgubire 

Scopul prezentului capitol este să prezinte detaliat procedura de evaluare a 

animalelor ce se ucid, se taie sau sunt găsite moarte la data evaluării, a produselor 

de origine animală şi a altor materii şi materiale ce se distrug sau sunt supuse 

inactivării în cadrul acţiunilor de control al PPC fiind posibil de a fi sau fiind 

contaminate cu virusul PPC şi, în consecinţă, constituind surse primare sau 

secundare de pestă porcină clasică. 

 

Beneficiari de despăgubiri sînt persoanele juridice şi fizice proprietari de animale, 

în cazul în care animalele sînt deţinute cu respectarea normelor legale în vigoare cu 

referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în Registrul de stat al animalelor şi 

a cerinţelor sanitar-veterinare, care au suportat pagube în urma aplicării acţiunilor 

de lichidare rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în anexa nr.1 la 

Regulamentul privind modul de calculare a  despăgubirilor acordate 

proprietarilor de animale sacrificate, ucise  sau altfel afectate în urma lichidării 

rapide a focarelor de boli  transmisibile ale animalelor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Nr. 645  din  19.07.2010. 

 

Suma pierderii suportate de proprietar prin sacrificarea, uciderea sau afectarea în 

alt mod a animalului, la data cînd a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de 

boală, se stabileşte de către o comisie de evaluare, constituită din: reprezentantul 

direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi alimentaţie, medicul veterinar 
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oficial din cadrul STSA, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia, cu 

participarea proprietarului de animale.  

 

Despăgubirile nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sancţionate 

contravenţional în baza Articolului 196 „Încălcarea regulilor şi normelor sanitar 

veterinare” enumerate în Codul contraventional al Republicii Moldova, aprobat 

prin CODUL Parlamentului nr. 218 din 24.10.2008. 

 

Documentaţia întocmită de către membrii comisiei, cu participarea proprietarului  

de animale, cuprinde  următoarele acte: 

a) ancheta/investigatia epizootologică şi acţiunile pentru lichidarea rapidă a 

focarului de boală transmisibilă, întocmite de către medicul veterinar oficial 

unde a fost declarată boala; 

b) actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, eliberat de medicul 

veterinar oficial al STSA, unde a fost declarată boala, conform modelului 

din  anexa nr. 2 la Regulamentul sus menționat aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Nr. 645 din 19.07.2010 și Formularul nr. 7 din prezentul 

Manual; 

c) fişa de evaluare, întocmită şi semnată de membrii comisiei de evaluare, 

conform modelului din  anexa nr. 3 la Regulamentul sus menționat și 

Formularul nr. 11 din prezentul Manual; 

d) copiile Rapoartelor de încercări, eliberate de IP CRDV; 

e) documentele care atestă sumele de bani încasate de proprietarii de animale 

în urma valorificării prin sacrificare a animalelor, dacă este cazul; 

f) declaraţia pe propria răspundere că animalul/animalele nu a/au fost 

asigurat/asigurate, dacă este cazul; 

g) certificatul de confirmare a contului bancar; 

h) copia actului de identitate al proprietarului. 

 

În baza puterilor legale conferite C.L.C.B. în vederea lichidării rapide a focarelor 

de boli transmisibile ale animalelor, în scopul prevenirii difuzării agenţilor 

etiologici ai unor boli infectioase majore ale animalelor, în cazul apariţiei unui 

focar de PPC, este necesar să se pună în aplicare măsuri urgente pentru uciderea 

sau tăierea animalelor bolnave, a celor suspecte de a fi bolnave, a celor 

contaminate sau a celor suspecte de a fi contaminate, precum şi pentru distrugerea 

sau procesarea neadecvată a unor materii şi materiale ce sunt contaminate cu 

virusul PPC şi reprezintă surse primare sau secundare de difuzare a PPC. 

 

Plăţile de compensare în expresie bănească se realizează în baza evaluării la un 

moment dat a situaţiei la PPC. Imediat ce există o suspiciune de PPC într-o 

exploataţie, proprietarul sau deţinătorul exploataţiei trebuie să anunţe medicul 

veterinar de liberă practică împuternicit în a cărui responsabilitate se află 

exploataţia, sau, dacă este posibil, medicul veterinar oficial, despre aceasta. 
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Subdiviziunile teritoriale pentru siguranta alimentelor trebuie să constituie şi să 

instruiască comisia de experţi evaluatori care vor activa la nivelul focarului de 

boală pentru activităţile de evaluare. 

 

Valoarea de înlocuire a animalelor se stabileşte la preţul pieţei, la data când a avut 

loc evaluarea, în funţie de: 

✓ Valoarea genetică; 

✓ Valoarea zootehnică; 

✓ Sex; 

✓ Vârstă; 

✓ Greutate; 

✓ Starea fiziologică; 

✓ Categoria de producţie. 

 

Evaluarea animalelor ce urmează să fie tăiate sau ucise se realizează înainte de 

efectuarea acestor acţiuni. 

 

Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

✓ Să fie deţinute cu respectarea normelor sanitar – veterinare în vigoare; 

✓ Să fie declarate şi înregistrate în registrul agricol şi în sistemul naţional de 

identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare; 

 

Pentru a beneficia de despăgubiri, proprietarul animalelor are următoarele 

obligaţii: 

✓ să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală; 

✓ să păstreze cadavrele animalelor moarte ori tăiate; 

✓ să nu consume sau înstrăineze carnea şi produsele provenite de la aceste 

animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit 

şi/sau oficial; 

✓ să comunice medicului veterinar oficial, medicului veterinar de liberă 

practică împuternicit sau STSA, modificările apărute în starea de sănătate a 

animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau 

tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maxim 48 de ore prin 

notificare scrisă ori telefonică; 

✓ să întocmească documentaţia, conform reglementărilor în vigoare, pe care o 

va depune la STSA în termen de cel mult 30 de zile de la tăierea, uciderea 

sau afectarea în alt mod a animalelor. 

 

Evaluarea animalelor ce urmează să fie ucise sau tăiate pentru aplicarea măsurilor 

de control în PPC și în vederea lichidării cît mai rapide a focarelor de PPC se 

realizează conform fişei de evaluare. Modelul documentului de evaluare și 

despăgubire este prezentat în Formularul nr. 11: Fișă de evaluare. Fişa de 
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evaluare trebuie semnată de toti membrii comisiei de evaluare si de către 

deţinătorul sau proprietarul de animale în mod obligatoriu. 

 

12.3. Cerințe privind numirea evaluatorului 

✓ Proprietarul sau deţinătorul de animale nu poate nominaliza evaluatorul - 

medic veterinar şi nici pe ceilalţi membri ai echipei de evaluare şi nu îşi 

poate declina această responsabilitate; 

✓ Evaluatorul trebuie să fie familiar cu specia sau categoria de animale pe care 

o va evalua şi cu practicile uzuale de marketing din zonă. Acesta trebuie să 

fie instruit şi abilitat în acest sens; 

✓ Înainte de evaluare, acestuia i se înmânează fişa de evaluare şi este notificat 

în scris asupra responsabilităţilor ce ii revin; 

✓ Grupul de evaluare trebuie să fie instruit şi notificat privind măsurile de 

biosecuritate şi cu celelalte măsuri dispuse de autorităţile sanitare veterinare 

în vederea controlului boli; 

✓ Grupul de evaluare nu trebuie să fie în relaţie de incompatibilitate cu 

proprietarul sau deţinătorul de animale afectate. 

 

Capitolul 13 

Depopularea exploatațiilor (Uciderea animalelor) 

 

Când prezența PPC este confirmată oficial într - o exploatație, STSA trebuie ca, 

suplimentar măsurilor aplicate la suspiciune, să dispună următoarele: 

a) toti porcii din exploatatie sunt ucisi fără întârziere, sub supraveghere 

veterinară oficială, astfel încât să se evite riscul de răspândire a virusului 

pestei porcine clasice în timpul uciderii sau transportului; 

b) în vederea uciderii porcilor bolnavi de PPC, CLCB emite o Dispoziție de 

ucidere în caz de confirmare a PPC, conform Formularului  nr. 12.  

 

13.1. Generalităţi privind depopularea 

CLCB alcătuieşte anterior depopulării „Planul de acţiune privind intervenţia în 

focar şi depopularea exploataţiilor“, în care planifică operațiile aferente 

depopulării și efectuarea lor în conformitate cu procedurile standard de operare. 

 

Responsabilul pentru activitatea de depopulare se asigură, înainte de începerea 

acţiunii, că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este 

întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către 

persoane care au fost instruite în mod special în acest scop. 

 

Planul de acţiune privind intervenţia în focar şi depopularea exploataţiilor include: 

a) motivele depopulării; 

b) numărul și speciile de animale ucise; 

c) metodele de asomare și de ucidere utilizate; 

d) o descriere a dificultăților întâmpinate și a soluțiilor găsite pentru a 

diminua sau reduce la minimum suferința animalelor în cauză; 
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e) orice derogare acordată. 

În cazul uciderii de urgentă, CLCB ia toate măsurile pentru a-l convinge pe 

detinătorul animalelor în cauză că lotul de animale infectat trebuie ucis cât mai 

rapid, pentru a nu pune în pericol siguranţa altor animale susceptibile. 

 

13.2. Procedura de ucidere 

Uciderea animalelor dintr-un focar de PPC trebuie să aibă loc în conformitate cu 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 12.06.2015 pentru aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii.  

Pentru uciderea porcilor din focarul de PPC, se pot utiliza mai multe metode: 

a) uciderea cu pistolul cu glonte captiv; 

b) electrocutarea; 

c) injecția letală; 

d) uciderea cu pistolul cu glonte liber sau pușcă; 
Tabelul 2  Metode mecanice 

 

Nr. 

 

Denumire 

 

Descriere 

 

Condiții de 

utilizare 

 

Parametri - cheie 

Cerințe 

specifice 

pentru anumite 

metode 
1. Dispozitiv cu 

bolț captiv 
penetrant 

O leziune gravă și 
ireversibilă a creierului 

provocată de șoc și de 

penetrarea unui bolț 

captiv.  
Asomare simplă 

Toate speciile 
Sacrificare, 

depopulare 
și alte situații 

Poziția și direcția de 

împușcare, o viteză, 
o lungime a ieșirii și 
un diametru al bolțului 
corespunzătoare 
dimensiunii și 
speciei animalului 
Intervalul maxim 
dintre asomare și 
sângerare/ucidere 
(secunde) 

La utilizarea 

acestei metode, 

operatorii trebuie 

să acorde o 
atenție deosebită 

pentru a evita 
fracturarea 
craniului. 

2. Armă de foc 

cu proiectil 
liber 

O leziune gravă și 
ireversibilă a creierului 
provocată de șoc și de 
penetrarea unuia sau 

mai multor proiectile 

Toate speciile 
Sacrificare, 

depopulare 
și alte situații 

Poziția de împușcare 

Puterea și calibrul 

cartușului 
Tipul de proiectil 

Nu se aplică 

3. Lovitură 

puternică 
penetrativă 

în cap 

Lovitură fermă și 

precisă în cap care 

provoacă vătămarea 

gravă a creierului 

Porcine tinere, 

miei, iezi, iepuri 

de crescătorie, 

iepuri de câmp, 

animale pentru 

blană și păsări 

cântărind 
maxim 5 kg în viu 
Sacrificare, 

depopulare 
și alte situații 

Forța și localizarea 
loviturii 

La utilizarea 

acestei metode, 

operatorii trebuie 

să acorde o 
atenție deosebită 
pentru a evita 
fracturarea 
craniului. 

 

Pentru realizarea operațiunii de ucidere este necesară parcurgerea mai multor 

etape: 

a) formarea echipei care va realiza uciderea; 

b) planificarea operațiunii de ucidere; 

c) desfăsurarea propriu zisă a activității de ucidere. 
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13.3. Formarea echipei de ucidere 

Componența echipei: 

a) un coordonator – de principiu acesta trebuie să fie medic veterinar și trebuie 

să aibă pregătire în domeniul bunăstării animalelor și atestare conform 

prevederilor HG nr. 369 din 112.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii;  

b) tehnicieni sau persoane instruite (în realizarea propriu-zisă a operațiunii de 

ucidere) –numărul acestora trebuie sa fie ales în funcție de numărul de 

animale care trebuie să fie ucise; 

c) muncitori/ îngrijitori – instruiți ad hoc și care cunosc date practice privind 

ferma și animalele din fermă; ei pot avea responsabilități privind 

deplasarea/dirijarea animalelor, contenția acestora, transportul cadavrelor; 

numărul acestora se stabilește de asemenea în funcție de numărul de animale 

care trebuie să fie ucise (deţinători de certificat de competenţă, absolvenţi ai 

cursurilor de formare pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor 

de ucidere şi a operaţiunilor aferente) 
 

13.4. Planificarea uciderii. Presupune drept faze: 

a) identificarea animalelor care trebuie să fie ucise, în cazul nostru se stabilește 

cu ce adăpost se începe operațiunea de ucidere; 

b) alegerea metodelor de ucidere; 

 

13.5. Uciderea 

13.5.1. Uciderea cu pistolul cu glonte captiv 

Metoda nu produce moartea imediată a animalului, de aceea trebuie să fie urmată 

de uciderea animalului prin decerebrare (prin decerebrare se intelege operatiunea 

de introducere prin orificiul rezultat în urma împuscăturii, a unei tije flexibile care 

va fi actionată manual pentru distrugerea masei cerebrale si a măduvei spinării). 

Această metodă se folosește pentru porcinele adulte. 

 

Operatorul trebuie să fie bine instruit pentru a realiza asomarea, deorece pistolul 

trebuie sa fie pozitionat într-un punct situat la aproximativ 2 cm deasupra nivelului 

ochilor, pe mijloc, cu varful tevii îndreptat spre coadă. 
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În mod obligatoriu, trebuie să existe echipament de rezervă, în cazul defectării 

echipamentului de ucidere principal, respectiv pistolul cu glonte captiv. 

 

Pistolul/pistoalele trebuie verificate, obligatoriu, cel putin o dată pe zi, înainte de 

utilizare si, dacă este necesar, vor fi curătate de mai multe ori pe zi. 

 

13.5.2. Electrocutarea 

Principiul electrocutării constă în trecerea prin creier si inimă a unui current 

electric cu voltaj, amperaj si frecventă corelate cu specia, care produce în prima 

fază întreruperea activitătii cerebrale normale si instalarea inconstientei, iar in faza 

următoare fibrilatie ventriculară, urmată de oprirea circulatiei generale. 

 

Intensitatea curentului utilizat pentru ucidere (masurat în Amperi – A) trebuie să 

fie de 1,3A pentru porcine. 

 

Electrocutarea se poate face cu aparate portabile sau unităti mobile de electrocutare 

(UME) 

 

➢ Electrocutarea cu aparat portabil 

Cel mai utilizat tip de aparat pentru electrocutare este cel la care electrozii sunt de 

tip cleste. Bratele clestelui sunt conectate printr-un cordon electric la un dispozitiv 

care furnizează curent cu parametri corespunzători. Dispozitivul care furnizeză 

curent electric trebuie să respecte mai multe cerinte legate de: 

- măsurarea impedantei curentului, voltajului si intensitătii curentului electric. 

De asemenea, trebuie să incorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care să 

indice durata timpului de aplicare pentru fiecare animal. 
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Practic, uciderea animalelor prin electrocutare are loc în două etape: 

a) în prima fază, tehnicianul va plasa electrozii de o parte și de alta a capului 

animalului pentru cel puțin 4 secunde, în cazul porcinelor aceștia vor fi 

plasați la baza urechilor, în spatele acestora, pe cât posibil, între urechi și 

ochi; 

 

 
 

b) în faza a doua, tehnicianul va indepărta electrozii, un ingrijitor va intoarce 

animalul pe spate, va apuca picioarele din față și le va trage spre cap, 

permițând astfel aplicarea electrozilor de o parte și de alta a cutiei toracice, 

pentru cel putin 3 secunde sau până ce corpul animalului se relaxează. 

 

➢ Utilaje Mobile de Electrocutare 

Au fost folosite cu suces in Olanda, in timpul epizootiei de PPC dintre anii 1997 – 

1998. Există o firmă olandeză care comercializează astfel de echipamente. Decizia 

închirierii utilajelor mobile de electrocutare se ia de către CLCB, cu acordul 

CNCB. 

 

13.5.3. Uciderea prin injecție letală 

Este o metodă care se poate utiliza, cu precădere, în cazul tineretului. 

 

Substantele preferate pentru aceasta metodă sunt anestezicele din categoria 

barbituricelor (ex. Pentobarbital) sau produsul T61 (produsul contine: 

embutramidă, iodură de mebezonium si clorhidrat de tetracaină). 

 

Injectarea se face intravenos sau intra-cardiac. 

 

Produsul T61 se administrează strict intravenos, doza utilizată fiind de 4 – 6 ml/kg.  

 

Pentru un purcel, doza de pentobarbital uzuală este de 6-150 ml, in functie de 

greutate. Pentru injectarea intraperitoneală, pentobabrbital de sodiu trebuie să aibă 

concentratie 30%. 

 

13.5.4. Uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puscă 
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Uciderea prin această metodă trebuie să fie autorizată de catre autoritatea 

veterinară centrală (ANSA). 

 

Armele de foc trebuie să fie folosite numai de personal calificat, care posedă 

permis de portarmă. 

 

In timpul uciderii, prin orice metodă, se va preleva un număr suficient de probe de 

la porcii ucisi, pentru ca să poată fi stabilite modul de contaminare a exploatatiei cu 

virusul pestei porcine africane si perioada care a trecut de la contaminare, până la 

notificarea bolii. 
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Capitolul 14 

Ecarisarea teritoriului și neutralizarea materiilor de risc 

 

Prezentul capitol conține date despre: 

a) prevederile de reglementare a neutralizării unor deșeuri de origine 

animală în controlul pestei porcine clasice; 

b) atribuțiile, responsabilitățile autorităților, ale unor instituții publice 

descentralizate, ale întreprinderilor și deținătorilor sau proprietarilor de 

animale privind neutralizarea unor materii de risc din categoria 1 si/sau 2, 

în controlul pestei porcine clasice; 

c) documente și evidențe veterinare necesare pentru neutralizarea unor 

deșeuri rezultate din controlul pestei porcine clasice; 

d)  unele prevederi normative și tehnice privind concesionarea activității de 

neutralizare a unor deșeuri de origine animală în controlul PPC. 

 

Conform legislatiei în vigoare, carcasele provenite de la porcii care au murit sau 

care au fost ucisi din cauza pestei porcine clasice sunt obligatoriu prelucrate sub 

supraveghere oficială. 

 

14.1. Autorităti, instituții, organizații, societăți și persoane fizice implicate: 

a) Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului; 

b) ANSA; 

c) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea; 

d) STSA; 

e) Medicii veterinari de liberă practică; 

f) Proprietari sau deținători de animale. 

 

14.2. Instrucţiuni privind factorii care pot afecta deciziile referitoare la 

neutralizarea animalelor provenite din focarele de PPC 

Problemele majore asociate neutralizării animalelor moarte pot include numarul de 

animale implicate şi lipsei unităţilor de neutralizare din zonă (capabilităţi), 

chestiunile legate de biosecuritate asupra miscărilor animalelor expuse si infectate, 

necesarul de personal si echipament, probleme de mediu si de aspectele sociale 

produse asupra producatorilor si personalului care lucreaza în aceste situatii de 

urgentă şi chiar asupra publicului. 

 

Neutralizarea unui număr mare de animale moarte va fi costisitoare. Costurile fixe 

si variabile vor diferi în functie de metoda de neutralizare aleasă. Fiecare metodă 

utilizată implică cheltuieli indirecte ale mediului, economiei locale, producătorilor 

si a industriei de crestere a animalelor. Factorii decizionali trebuie sa înteleagă 

impactul economic a diferitelor tehnologii la îndemână, înainte de a alege metoda 

de neutralizare. 
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Ierarhizarea optiunilor de neutralizare necesită o înțelegere completă a 

tehnologiilor de neutralizare a animalelor moarte, precum și a aspectelor științifice, 

economice și sociale. 

 

Alegerea uneia sau mai multor metode recomandate trebuie să fie în conformitate 

cu legislatia natională si să fie realizabile în functie de resursele disponibile. 

 

14.3. Pregătiri tehnice 

Resursele ce trebuie administrate in situatiile de urgentă sunt: 

a) personalul; 

b) facilitățile de depoziatre; 

c) transportul deșeurilor; 

d) echipamente (ca echipament de dezinfecție, facilități mobile de 

manipulare a cadavrelor); 

e) combustibil; 

f) materiale de protecție; 

g) suport logistic etc. 

Procedura de neutralizare trebuie să fie selectată astfel incât să aibă drept rezultat 

inactivarea agentului pathogen. 

 

Metodele diferite de neutralizare a animalelor moarte pot avea efecte nedorite 

asupra mediului. Trebuie tinut cont că, daca este aleasă o metodă alternativa pentru 

neutralizare, există implicatii asupra mediului si populatiei si trebuie identificate 

căile de minimalizare a acestor efecte. De ex., trebuie avut grija că arderea pe rug 

va produce fum si miros neplăcut, asa că îngroparea este de preferat. Pe de altă 

parte, îngroparea poate duce la producere de gaz si exista riscul contaminarii 

aerului, solului, apelor de suprafată si subterane. Prin urmare, trebuie încheiat 

anterior un acord cu Ministerul Mediului si structurile lui descentralizate pentru 

aprobarea unor terenuri care să servească neutralizării alternative și va înainta o 

cerere autorității locale pentru Protecţia Mediului, după următorul model: 

Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului. 

 

Evaluarea capacitătilor de neutralizare disponibile trebuie facută anterior oricărei 

situatii de urgentă, iar acolo unde aceasta nu este disponibilă, trebuie identificate, 

din timp, metode alternative de ecarisare. Dacă acest lucru nu a fost evaluat 

anterior evenimentului, metodele de aplicare în timpul evolutiei focarului vor fi 

analizate în cadrul CLCB care va lua si decizia finală de aplicare în focar. 

 

În cazul necesităţii utilizării de metode alternative de ecarisare, se aplică 

următoarele: 

a) ecarisarea prin îngropare şi/sau incinerare pe teren prestabilit şi avizat de 

către instituţiile abilitate; 
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b) ecarisarea prin îngropare şi/sau incinerare pe terenul exploataţiei de mici 

dimensiuni, prin solicitarea acordului autorității locale pentru Protecţia 

Mediului, prin întocmirea formularului nr. 13.  

 

Comunicarea către public în cazul în care se adoptă metode alternative de 

neutralizare trebuie făcută de specialisti, altminteri reacsia publica poate fi 

disproporsionată cu realitatea. 

 

Fermierii pot fi foarte sensibili la metodele de ucidere si de neutralizare selectate si 

la transportul animalelor moarte la locul de neutralizare. Comunicarea 

profesionistă și compensațiile adecvate acordate proprietarilor de animale pentru 

pierderea animalelor sau pentru locurile de îngropare sau ardere pot îmbunătăti 

cooperarea și acceptabilitatea acestora. 

 

14.4. Pregătirile logistice pentru tehnologia specifică de neutralizare 

Înainte de a începe activitatea de încărcare, transport si neutralizare a animalelor 

moarte si ucise, CLCB trebuie să se asigure de: 

a) disponibilitatea de combustibil (lemn, benzină); 

b) disponibilitatea personalului necesar (inclusiv de pază a transporturilor, 

dacă este cazul); 

c) facilități amenajate pentru dezinfecția mijloacelor de încărcare și 

transport; 

d) facilități amenajate pentru dezinfecția personalului, depozitarea și 

distrugerea echipamentului de protecție dupa utilizare; 

e) disponibilitatea de electricitate pentru operatiunile pe timp de noapte; 

f) facilități pentru personal: în funcție de gravitatea focarului: cazare, 

toalete, apa de băut, loc pentru servirea mesei etc.; 

g) depozite de frig adiționale; 

Modurile de neutralizare a altor produse posibil contaminate (gunoi de grajd, 

produse non animale, furaje, purin etc.) trebuie să fie stabilite în CLCB, în funcție 

de disponibilitățile din teren. 

 

14.5. Metode de neutralizare pentru cadavrele provenite în urma uciderii  

Metodele de neutralizare alese trebuie să aibă în vedere: 

a) capacitățile de neutralizare disponibile la nivel local (cantitatea de cadavre 

care trebuie neutralizată exprimată în tone); 

b) distribuția focarelor de pestă porcină clasică în regiune; 

c) distanța pînă la cea mai apropiată unitate de neutralizare; 

d) riscul de propagare a bolii prin transportul cadavrelor; 

e) accesul mijloacelor de transport specializate la locul unde se află cadavrele. 

 

14.5.1. Incinerarea în întreprinderi de incinerare de capacitate mare si mică 

In incineratoarele de capacitate mare, cadavrele întregi sunt complet arse si 

transformate în cenusă, realizându-se distrugerea virusului PPC. Incineratoarele cu 
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locatie fixă au avantajul că gazele care au rezultat din procesul de ardere sunt apoi 

arse în a doua cameră de ardere, respectându-se altfel cerinţele de mediu. 

 

Cerințe pentru incineratoare de capacitate mică: 

a) amplasarea unitatii de incinerare de capacitate mică pe un teren tare şi cu 

scurgere bună; 

b) adoptarea măsurilor astfel încît animalele să nu aiba acces la unitatea de 

incinerare de capacitate mică, la subprodusele de origine animală care 

aşteaptă să fie incinerate sau la cenuşa provenită de la incinerarea 

subproduselor de origine animală; 

c) dacă unitatea de incinerare de capacitate mică este amplasată în o exploataţie 

de creştere a animalelor de fermă trebuie indeplinite urmatoarele conditii:  

• separarea fizică totală între incinerator pe de o parte şi efectivele de 

animale, furajele şi aşternutul acestora pe de altă parte, dotată cu 

împrejmuire dacă este cazul;  

• echipamentele trebuie să fie destinate în exclusivitate incineratorului 

şi să nu fie utilizate în alt loc în fermă;  

• lucrătorii trebuie să-şi schimbe îmbrăcămintea exterioară şi 

încălţămintea înainte de a manipula animale sau furaje; 

d) zonele de depozitare a subproduselor de origine animală şi de cenuşă trebuie 

să fie acoperite, etichetate şi închise etanş; 

e) asigurarea incinerării subproduselor de origine animală astfel încât acestea 

să fie complet reduse la cenuşă. Cenuşa trebuie să se elimine într-un depozit 

de deşeuri autorizat. 

 

Procesarea cadavrelor în unități de procesare utilizând metoda de procesare, urmată 

apoi de incinerarea făinurilor proteice rezultate în unități de incinerare. 

 

14.6. Transportul 

Echipamentul utilizat în neutralizarea animalelor moarte poate difuza agentul 

patogen în alte locații. De aceea, curătirea si dezinfectarea suprafetelor exterioare a 

echipamentelor ca macarale, containere si camioane, vehiculele sosite din fermă 

trebuie să necesite o atentie specială, iar vehiculele care transportă animalele 

moarte specializate în efectuarea unor astfel de transporturi trebuie în mod 

obligatoriu sa fie etanse. Vehiculele apartinând unitătilor de neutralizare sau 

unitătilor care transportă deseuri de origine animală autorizate sanitar veterinar, 

trebuie să fie însotite la încărcare de o declaratie de curătire si dezinfectare a 

vehiculului /containerului. 

 

Trebuie estimată si asigurată capacitatea de transport a animalelor moarte la 

unitătile de incinerare/procesare ca urmare a evolutiei unui focar de pestă porcină 

clasică. Pentru a evita o eventuală lipsă de capacitate de transport, trebuie să existe 

contracte încheiate între unitătile de neutralizare si societăti de transport pentru 

închirierea unor mijloace de transport care să corespundă cerintelor sanitare 

veterinare din domeniu pentru a fi utilizate în situatii de urgență. 
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14.7. Metode alternative 

Prin aceste metode, animalele moarte/ucise sunt îngropate si/sau arse sub 

supraveghere sanitară veterinară si de mediu în conditiile stabilite de acestea. 

 

Metodele alternative sunt utilizate când capacitatea de neutralizare este depăsită 

sau unde situatia epidemiologică o impune. Pentru acest scop administratia locală 

de mediu va fi consultată, pentru a-si da acordul asupra locurilor care vor servi 

scopului. 

 

Neutralizarea trebuie să fie organizată în asa fel încât muncitorii să fie în sigurantă 

în ceea ce priveste manipularea animalelor moarte si să fie suficient protejati 

împotriva infectiilor cu echipament de protectie, mănusi, măsti faciale, ochelari de 

protectie si verificări regulate a stării de sănătate. 

 

Pentru implementarea acestor metode de neutralizare, se utilizează echipamente de 

mare tonaj ca tractoare, buldozere, camioane, excavatoare si încărcătoare frontale. 

O atentie specială trebuie acordată dezinfectiei riguroase a acestor echipamente 

înainte de părăsirea locatiei. 

 

În selectarea locului de neutralizare prin ardere a cadavrelor si/sau îngropare, 

trebuie tinut cont de urmatorii factori: 

 

• să existe suficient pămînt la suprafață pentru acoperirea ulterioară a 

locului; să fie verificată capacitatea de drenaj a apei;  

• să fie cunoscută direcția de evoluție a vîntului dominant;  

• accesul facil la transport;  

• disponibilitatea de date meteorologice;  

• inaccesibilitatea publicului; 

  

După îngroparea cadavrelor, locul trebuie împrejmuit cu gard si marcat cu plăci 

indicatoare privind interdictia accesului pentru public în această arie. 

 

14.8. Incărcarea și transportul cadavrelor de animale de la locul uciderii, la 

locul neutralizării, în cazul evoluției unei boli infecțioase majore 

Pentru organizarea operațiunii de transport a cadavrelor este necesar urmatorul 

personal: 

a) personal pentru echipa de încărcare; 

b) personal pentru transportul cadavrelor; 

c) personal pentru dezinfecția mijloacelor de transport după încărcare 

d) personal însoțitor al transporturilor (escorta) către unitățile de procesare. 

 

14.8.1. Personalul pentru operațiunea de încărcare a cadavrelor 

Șeful operațiunii de transport al cadavrelor coordonează toată activitatea de 

încărcare, transport și escortă a cadavrelor. 
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Echipa de încărcare 

4-10 persoane, în funcție de numărul de autovehicule destinate transportului 

cadavrelor, având urmatoarele îndatoriri: 

a) Șeful echipei de încărcare: 

• coordoneaza încarcarea în mijloacele de transport la locul uciderii; 

• verifică certificatul de etanșeitate al vehiculelor emis de unitatea care 

asigură transportul; 

• verifică și îndepărtează sigiliul vehiculelor; 

• în caz că vehiculul nu este prevăzut cu un certificat de etanșeitate, va 

ordona testarea etanșeității de către o echipă de etanșare; 

• permite încărcarea vehiculelor; 

• completează documentația necesară a transportului; 

 

b) Asistentul șefului de echipă (daca este necesar, în funcție de amploarea 

operațiunii)  

• îl ajută pe șeful echipei în desfășurarea operațiunii, (de exemplu 

întocmirea documentației); 

 

c) Echipa de etanșare și de dezinfecție 

• 2 – 4 persoane; 

• verifică etanșeitatea vehiculelor; 

• în caz că e necesar, etanșeaza vehiculele, dezinfectează locul 

contaminat în urma eventualelor scurgeri, completează la fața locului 

un certificat de etanșeitate și sigilează vehiculul; 

• însoțesc transporturile de cadavre pentru rezolvarea eventualelor 

probleme de etanșeizare și dezinfecție apărute în timpul transportului; 

 

d) Echipa de încărcare 

• 2- 4 persoane; 

• se subordonează șefului echipei de încarcare; 

• efectuează încărcarea cadavrelor; 

 

14.8.2. Personal pentru transportul cadavelor 

a) Conducătorii autovehiculelor (soferi:) 

• în timpul încărcării se subordonează conducatorului echipei de 

încărcare; 

• conduc autovehiculele și respectă întocmai procedurile legate de 

trasportul carcaselor destinate neutralizării; 

 

14.8.3. Personal pentru escorta transporturilor 

a) este preferabil ca transporturile să aibă loc numai sub forma de convoi 

de 2-5 mașini, atât pentru o supraveghere mai atentă a transportului, cât și pentru 

acordarea de ajutor în caz de necesitate; 
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b) transportul va fi însoțit de doi oficiali (polițiști etc) în vehicule separate, 

înaintea și înapoia convoiului. Sarcinile acestora sunt: 

• asigură contactul cu conducatorul operațiunii de transport; 

• sprijină șoferul la nevoie și informează conducătorul operațiunii de 

transport în cazul apariției unor nereguli în timpul transportului; 

• iau primele măsuri în caz de urgență (opresc convoiul, remediază 

problemele de etanșeitate cu ajutorul echipei de etanșeizare); 

• informează șoferul și pe șeful echipei de încărcare în cazul unor 

scurgeri din autovehicul; 

• completează raportul asupra incidentului, care a avut loc. 

 

14.9. Echipamente necesare transportului de cadavre 

Echipamentele necesare transportului de cadavre sunt: 

a) autovehicule special autorizate pentru transportul cadavrelor; 

b) utilaje pentru încărcat (de ex. utilaj pentru încărcarea cadavrelor sau 

motostivuitoare sau benzi transportoare etc.); 

c) echipament de dezinfecție adecvat pentru dezinfectarea autovehiculelor; 

 

14.10. Standarde pentru activitățile desfășurate în timpul transportului 

 

14.10.1. Dezinfecție și etanșeitate 

Înainte de a efectua un transport, este absolut necesară curățarea și dezinfecția 

autovehiculelor, apoi verificarea etanșeitații mijlocului de transport. 

 

Sunt admise pentru transport numai vehiculele care prezintă un certificat de 

dezinfecție și un certificat de etanșeitate eliberate de unitatea care asigură 

transportul. 

 

Etanșeitatea containerului se verifică, în prealabil, dupa urmatorul procedeu: un 

lichid se va pompa din abundență în container, în spațiul destinat pentru transportul 

carcaselor. Se va verifica vizual daca au loc scurgeri din containerul supus 

verificării. În urma verificării etanșeitații, eventualele deficiențe se remediază, iar 

containerul vehicolului este sigilat. 

 

Sigiliul se indepărtează numai înaintea încărcării cadavrelor, în unitatea de 

destinație, de către șeful echipei de încărcare. 

 

Autovehiculele trebuie să fie în stare tehnică de funcționare corespunzatoare, 

pentru a realiza un transport sigur. 

 

14.10.2. Protecția cabinei 

În cabină se vor afla doar materialele absolut necesare pentru desfășurarea 

transportului. Nu se admite prezența în cabina autovehicolului a lucrurilor 

personale ale soferului, iar scaunele și podeaua trebuie acoperite cu folie de plastic, 

pentru o mai facilă (mai puține eforturi) dezinfectare. 
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14.10.3. Incărcarea 

Conducătorul echipei de încărcare verifică certificatul de etanșeitate al vehiculului 

și sigiliul. În caz că ele sunt în ordine, el va permite și coordona încărcarea 

vehiculului. Pe timpul încărcării transportului, conducătorului autovehiculului îi 

este interzisă părăsirea cabinei, pentru a nu veni în contact cu materialul 

contaminant. Dacă este absolut necesar ca șoferul să părăsească cabina, el trebuie 

să se conformeze condițiilor de biosecurtate extrem de stricte din exploatație 

(îmbrăcăminte de protecție, dezinfecția persoanelor etc). Încărcarea se va face 

astfel încât să se evite contaminarea exteriorului autovehiculului. 

 

Înainte de încărcare, se va așeza pe podeaua containerului, cât și în jurul ecluzei de 

golire un produs din rumeguș sau alt material absorbant stropit cu dezinfectant, 

care să absoarbă eventualele scurgeri și care să poată fi ușor îndepărtat după 

terminarea operațiunii . 

 

Vehiculele nu trebuie încărcate la capacitate maximă, ci doar la 2/3 din capacitatea 

lor, pentru a lasă loc eventualelor creșteri în volum al carcaselor în urma putrezirii 

și dezvoltării gazelor. Dupa ce s-a încărcat la capacitatea de 2/3 din volumul 

disponibil, se vor stropi carcasele cu dezinfectant pentru a împiedica și pe această 

cale împrăștierea agentului patogen cu praful sau alte particule aflate pe corpurile 

animale. 

 

Carcasele trebuie neapărat acoperite, dacă etanșeizarea nu este corespunzatoare. În 

caz că vehicolul dispune de un capac solid etanș, este suficient să se folosească 

acest mod de acoperire. 

 

În caz că nu e sigură etanșeitatea capacului, carcasele se vor acoperi mai întâi cu o 

folie de plastic, pe care se va pune un material absorbant impregnat cu 

dezinfectant. Toata încărcătura se va acoperi cu o prelata (bucată de pânză deasă 

impermeabilă) dintr-un material rezistent. Prelata trebuie fixată cât mai etanș și cât 

mai sigur posibil de autovehicul. 

 

Conducatorul echipei de încărcare verifică, in final, eventualele scurgeri cu 

material contaminant din vehicul. Daca totul este in ordine, conducatorul echipei 

de incarcare va sigila mijlocul de transport și va permite soferului să conducă 

mașina la punctul de curățire și dezinfecție. 

 

Conducatorul echipei de încărcare va completa documentația privtoare la expediere 

(vehicul etanș, sigiliu în ordine, nr. carcase, specie, tip, adresa de expediere, ucise 

pe data de..., statutul exploatației focar confirmat, suspiciune, zona de restrictie, 

etc, folosirea de material absorbant adiacent ecluzei de golire, acoperirea cu folie, 

material absorbant cu dezinfectant și prelata s.a.m.d. Faptul c ă vehiculul a fost 

corect curățat și dezinfectat la finalul operațiunii de încărcare se va consemna în 

documentul de transport de catre conducatorul echipei de dezinfectie și etanșeizare. 
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14.10.4. Părăsirea exploatației 

Șeful operațiunii de transport al cadavrelor  va consemna în documentul de 

expediție faptul că autovehicolul a fost corect curațat și dezinfectat. 

 

Transportul trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, pentru a evita alterarea 

avansată a cadavrelor. 

 

14.10.5. Transportul carcaselor 

Transportul se va face direct către unitatea de neutralizare, fără abateri de la traseul 

fixat și fără opriri suplimentare. 

 

In timpul transportului, conducătorul autovehiculului se subordonează comenzilor 

oficialului din escortă. 

 

14.11. Activitate la locul de neutralizare 

Șoferul trebuie să prezinte responsabilului de la locul de neutralizare documentul 

de expeditie. 

 

Oficialul de la locul de neutralizare intocmeste procesul verbal de predare-primire 

a materialului pentru neutralizare. 

Folia și materialul absorbant folosit in containere este distrus la locul de 

neutralizare. 

 
Capitolul 15 

Proceduri pentru neutralizarea alternativă a materiilor de risc 

 

15.1. Îngroparea cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control 

al PPC  
 

In lipsa unor facilități de incinerare în unități specializate de neutralizare a 

cadavrelor, autoritățile sanitare veterinare pot apela la utilizarea unor metode 

alternative de neutralizare a cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de 

control a pestei porcine clasice, folosind îngroparea și/sau incinerarea. 

 

Arderea se poate face intr-o groapa sau intr-un sanț, săpate pe un câmp plat, 

poziționate pe cât posibil aproape de adăpost, respectând distanța până la pânza 

freatică și resursele de apă.  

 

15.2. Etape privind procedura de îngropare 

Etapele care trebuie respectate în procedura de îngropare sunt următoarele: 

a) identificarea terenului corespunzator ce va fi utilizat pentru îngropare; 

b) solicitarea spre aprobare a unei parcele de pământ pentru îngroparea 

cadavrelor de la autoritatea locală de Mediu, Formularul nr. 13: Cerere 

către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea 

metodei alternative de ecarisare a teritoriului; 
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c) recensământul populației de animale care trebuie ucise, în vederea stabilirii 

masei de cadavre care trebuie îngropate; 

d) procurarea materialelor necesare impermeabilizarii solului, izolarii 

cadavrelor și dezinfectarii teritoriului; 

e) identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate; 

f) identificarea echipamentului și mijloacelor tehnice necesare îngropării; 

g) stabilirea traseelor de transport a cadavrelor la locul de neutralizare. 

 

ATENTIE: înainte de îngroparea cadavrelor de porcine, pentru a preveni 

acumularea de metan și dioxid de carbon în groapă, se puncționeaza cavitatea 

abdominală acestora.  

 

15.3. Identificarea terenului corespunzator ce va fi utilizat pentru îngropare 

Identificarea locului de îngropare se va face astfel încât acesta să fie în corelație cu 

numarul/cantitatea de cadavre ce urmează a fi îngropate, de catre o comisie 

alcătuită din reprezentanți ai autorităților locale de mediu și veterinare. 

 

La selectarea locului de neutralizare prin îngropare și/sau ardere a cadavrelor 

trebuie ținut cont de urmatorii factori: 

a) să existe suficient pămînt la suprafața pentru acoperirea locației; 

b) să fie asigurat drenajul apei; 

c) vîntul dominant să bată în direcția unor zone nepopulate și fără exploatații 

de animale receptive; 

d) să fie asigurat accesul rapid și usor la căile de transport; 

e) locația să fie într-o zona inaccesibilă publicului (vizual). 

 

15.4. Condițiile de amplasare a gropii/șanțului 

Condițiile de amplasare a gropii sunt umatoarele: 

a) să fie amplasată la minim 500 m, aval, pe direcția de curgere a apei 

subterane, față de orice locuință sau zonă locuită, inclusiv obiective 

economice, militare, culturale etc.; 

b) distanța până la pânza de apă freatică să fie, pe toată perioada anului, mai 

mare de 2 m; 

c) să nu fie situată în apropierea bazinelor de alimentație cu apă potabilă a 

populației; 

d) să nu fie amplasată în zonele de captare a apelor medicinale și/sau minerale; 

e) să se afle în afara zonei de vizibiliate a cailor rutiere și feroviare; 

f) să nu se afle poziționat pe direcția dominantă a vântului care ar conduce 

emisiile către zona locuită; 

g) să se afle într-o zonă cu teren stabil si fară alunecari de teren; 

h) să nu fie în zona inundabilă; 

i) să nu fie pe traseul torenților sau vînturilor; 

j) să nu fie în arii protejate sau zone de protecție sanitară a surselor de apă 

potabilă sau a surselor de captare a apelor minerale; 

k) de preferat să fie amplasat pe un teren impermeabil sau greu permeabil; 
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l) să nu fie amplasată pe un teren cultivat cu culturi perene (plantații 

multianuale) a căror înființare a necesitat mai mulți ani (vii, livezi, păduri 

s.a.). 

 

15.5. Condiții de realizare: dimensiuni și taluz  

Un loc pentru îngropare este de preferat să fie de forma unui sanț, pentru ca 

echipamentul greu, excavatoare etc. să poată să facă săpăturile de la suprafața 

pământului, fără să fie nevoite să intre în adâncime. 

 

Procedeu: 

a) se sapă un sanț care poate avea adancimea de 2,5-3 m, cu o lățime de 2,5-3 

m și cu o lungime variabilă, în funcție de interes; 

b) în perioadele ploioase, pentru evitarea înfiltrării apei de precipitație în 

interiorul gropii, aceasta se va acoperi cu un material impermeabil; 

c) geomembrana (folie de plastic sau prelata (țesătură impermiabilă, deasă și 

rezistentă)) de cel putin 1,5 mm) se așterne pe toată suprafața gropii, inclusiv 

pe taluzuri (partea laterală a gropii); 

d) un strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat 

succesiv, de minim 40 cm se așterne pe toată suprafața, inclusiv pe taluzul 

gropii; 

Cadavrele porcilor vor fi depuse în șanț, în straturi, și stropite cu dezinfectant (var 

nestins). 

Șanțul va fi umplut pe trei sferturi, pentru a permite dilatarea conținutului, în caz 

de fermentație. 

Șanțul va fi astupat. 

 

Ordinea straturilor protectoare ale gropii pentru asigurarea impermeabilizării 

acesteia precum și a substanțelor dezinfectante și a cadavrelor este urmatoarea 

(pornind de la fundul gropii): 

- strat de folie 

- strat de nisip 

- strat de argila compactată 

- strat de substanțe dezinfectante (pulbere) 

strat de cadavre 

- strat de substante dezinfectante (pulbere) 

- strat de argilă 

- strat de folie 

- strat de pământ 

Pentru evitarea pătrunderii animalelor sălbatice sau a persoanelor neautorizate în 

perimetrul gropii, acesta se va împrejmui și se va marca, pentru atenționare, pe 

perioada stabilită de ANSA, cu urmatoarea inscriptie: 
 

,,ACCESUL STRICT INTERZIS ÎN ACEASTĂ ARIE”! 

 

Materiale pentru delimitarea locului de ingropare: 

- gard ( plasă ) 
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- stâlpi beton 

- plăci indicatoare 

 
15.6. Etape privind procedura de incinerare 

Șanțul de ardere se construiește dupa aceleasi principii ca și șanțul pentru 

îngropare. 

 

Materialul pentru incinerare trebuie așezat în straturi succesive de bușteni din 

material lemnos. Poate fi folosit și combustibil lichid: petrol, motorină sau benzină 

cu un continut de sulf scazut; dar este de apreciat dacă arderea s-ar face fără 

combustibil lichid, din considerente de mediu.  

 

Este interzisă folosirea cauciucului/anvelopelor la ardere. 

 

Închiderea șanțului de incinerare se face în același fel și cu aceleași măsuri de 

protecție folosite la închiderea locului de ingropare. 

 

Substanțele dezinfectante utilizate pentru utilaje, echipamente și locul de îngropare 

sunt substanțe aprobate și autorizate de către autoritatea competentă centrală pentru 

punerea pe piață 

 

15.7. Reguli obligatorii 

Personalul care lucrează la neutralizarea alternativă a teritoriului trebuie să 

respecte următoarele reguli obligatorii: 

a) Instruirea prealabilă a personalului implicat în acțiunea de îngropare a 

porcinelor; 

b) Anunțarea preventivă a serviciilor de pompieri asupra faptului că se va 

proceda la arderea cadavrelor în groapa din ferma respectivă; 

c) Curățirea mecanică și dezinfectța utilajelor într-o locație stabilită anterior în 

incinta fermei (rampa betonata cu permiterea scurgerii apelor); 

d) Distrugerea tuturor furajelor și a materialelor provenite din focar, prin ardere 

sau îngropare, în aceleasi condiții ca pentru cadavre; 

e) Dezinfecția unității – alei, hale, filtrul sanitar veterinar din fermă, etc. 

 

15.8. Groapa de incinerare 

Lungimea și lățimea gropii de incinerare se stabilesc în funcție de necesarul 

prognozat pentru incinerare, dar nu mai mare de 10x10 m, iar adâncimea se 

stabilește în funcție de condițiile hidrogeologice și litologice locale, cu respectarea 

amplasării bazei gropii la cel puțin 1,5 m deasupra cotei maxime la care se află 

nivelul hidrostatic al apei subterane freatice, dar nu mai adancă de 2,5 m. Groapa 

de incinerare va fi copertată cu un strat de 1,5 m de pamânt sau materiale inerte. 

 

În perioadele ploioase, pentru evitarea înfiltrării apei de precipitație în interiorul 

gropii, aceasta se va acoperi cu un material impermeabil. Pentru evitarea 

pătrunderii animalelor sălbatice sau a persoanelor neautorizate în perimetrul gropii, 
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acesta se va împrejmui și marca de atenționare pe perioada stabilita de Autoritatea 

competentă centrală.  

 

Începând de la baza gropii se propun următoarele straturi: 

a) geomembrană de 1,5 mm pe toata suprafața, inclusiv pe taluzul gropii; 

b) strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat succesiv, 

de minim 40 cm pe toată suprafața, inclusiv pe taluzul gropii; 

c) materialul de incinerat va fi așezat în straturi succesive pe ruguri de material 

lemnos. 

Combustibilul folosit: benzina sau, în caz excepțional, motorina cu conținut scăzut 

de sulf. 

 

Pentru asigurarea unei incinerări omogene se pot folosi ca straturi 

intermediare numai ruguri din material lemnos fiind interzisă folosirea 

cauciucului/anvelopelor. 

 
Capitolul 16 

Curățenia și dezinfecția 
 

Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să se asigure că sunt respectate 

principiile și procedurile ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu insecticide 

stabilite în anexa nr. 2 „Reguli (măsuri) şi proceduri ce ţin de curăţare şi 

dezinfecţie” al Normei sanitar - veterinare privind măsurile de control al pestei 

porcine clasice”, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016; 

 

ANSA trebuie să se asigure ca: 

a. dezinfectanții și insecticidele care urmează sa fie utilizate și, după caz, 

concentrațiile lor, sunt aprobate oficial de autoritatea competentă; 

b. operațiile de curățare, dezinfecție și dezinsecție sunt efectuate sub 

supraveghere oficială: - în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar 

oficial și - astfel încât să se elimine orice risc de răspândire sau de 

supraviețuire a agentului bolii; 

c. la finalizarea operațiilor prevăzute la litera (b), medicul veterinar oficial se 

asigură că măsurile au fost aplicate în mod corespunzător și că a trecut o 

perioadă adecvată de cel puțin de 40 de zile, pentru a se asigura că boala 

respectivă a fost complet eliminată înainte ca animalele din speciile suspecte 

să fie reintroduse. 

Acolo unde, din motive financiare, nu este posibilă angajarea unei firme 

specializate, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea vor fi făcute cu personalul 

Echipei de etanșare și de dezinfecție. 

 

16.1. Principii generale şi proceduri pentru curăţare şi dezinfecţie  

Operațiunile de curățare și dezinfecție și, după caz, măsurile pentru distrugerea 

rozătoarelor sau a insectelor cu ajutorul unor produse autorizate oficial trebuie să 
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se efectueze sub supraveghere oficială și în conformitate cu instrucțiunile 

medicului veterinar oficial. 

 

Dezinfectantele ce se utilizează și concentrațiile lor trebuie să fie aprobate oficial 

de autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului PPC.  

 

Eficacitatea anumitor dezinfectante fiind redusă în urma unei depozitări prelungite, 

ea trebuie verificată periodic înainte de utilizare. 

 

Alegerea dezinfectantelor, a insecticidelor și a procedurilor de dezinfecție și de 

dezinsecție trebuie să se efectueze în funcție de natura unităților, a vehiculelor și a 

obiectelor ce urmează să fie tratate. 

 

Condițiile de utilizare a degresanților, a dezinfectantelor și a insecticidelor trebuie 

să garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicați de către 

fabricant, precum presiunea, temperatura minimă și durata de contact necesară, 

trebuie respectați; 

 

Oricare ar fi dezinfectantul utilizat, este necesar să se aplice următoarele reguli 

generale: 

a) se stropesc în întregime așternuturile pentru animale și materiile fecale cu un 

dezinfectant; 

b) se spală și se curăță pe rând și frecând cu grijă: solul, pardoseala (podeală), 

rampele și pereții (dacă este posibil, după evacuarea sau demontarea 

materialului sau a instalațiilor, pentru a nu împiedica operațiunile de curățare 

și dezinfecție); 

c) se aplică din nou dezinfectantul pentru o durată minimă de contact în 

conformitate cu recomandările fabricantului; 

d) apa utilizată pentru operațiunile de curățare trebuie eliminată în așa fel încât 

să se evite orice risc de propagare a virusului și în conformitate cu 

instrucțiunile medicului veterinar oficial. 

 

În cazul în care curățarea se efectuează cu ajutorul unor produse lichide sub 

presiune, este necesar să se evite recontaminarea locurilor deja curățate; 

 

Se spală, se dezinfectează sau se distrug și echipamentele, instalațiile, articolele 

sau compartimentele susceptibile de a fi contaminate; 

 

Se evită orice recontaminare după dezinfecție; 

 

Operațiunile de curățare, dezinfecție și dezinsecție cerute în cadrul directivei 

trebuie consemnate în registrul exploatației sau al vehiculului și, atunci când se 

cere aprobarea oficială, ele sunt certificate de către medicul veterinar oficial 

responsabil cu controlul. 
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16.2. Dispoziții speciale privind curățarea și dezinfecția exploatațiilor infectat 

 

Curățarea și dezinfecția preliminare presupun: 

a) în timpul uciderii animalelor, este recomandat să se ia toate măsurile 

necesare pentru a evita sau a limita la maximum propagarea virusului pestei 

porcine africane. Acestea cuprind: instalarea unui echipament provizoriu de 

dezinfecție, furnizarea de îmbrăcăminte de protecție, dușuri, o 

decontaminare a materialului, a instrumentelor și a aparatelor utilizate și 

întreruperea aerisirii; 

b) carcasele animalelor ucise sunt stropite cu dezinfectant; 

c) în cazul în care carcasele trebuie să părăsească exploatația pentru a fi 

transformate, trebuie să se utilizeze recipiente închise și etanșe; 

d) de îndată ce carcasele porcilor au fost scoase în vederea transformării, părțile 

exploatației în care au fost adăpostite aceste animale, precum și oricare părți 

ale celorlalte clădiri, curți etc., care au fost contaminate în timpul uciderii 

sau al examenului post mortem, sunt stropite cu dezinfectante autorizate; 

e) orice țesut sau sânge răspândit în timpul sacrificării sau examenului post 

mortem sau în timpul contaminării globale a clădirilor, curților, ustensilelor 

etc. este cules cu grijă și neutralizat împreună cu carcasele; 

f) dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafață cel puțin 24 de ore; 

 

Curățarea și dezinfecția finale presupun: 

a) gunoiul de grajd și așternutul pentru animale trebuie scoase și tratate în 

conformitatate cu specificațiile legale din directivă; 

b) grăsimea și murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafețele cu ajutorul 

unui degresant și suprafețele trebuie limpezite cu apă; 

c) după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu 

dezinfectant; 

d) după șapte zile, unitățile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite 

cu apă rece, stropite cu dezinfectant și limpezite încă o dată cu apă. 

 

Dezinfectarea așternutului pentru animale, a gunoiului de grajd și a purinului 

contaminat presupun: 

a) gunoiul de grajd şi aşternutul folosit trebuie stivuite pentru a se încălzi, 

pulverizate cu dezinfectant şi lăsate pentru cel puţin 42 de zile sau distruse 

prin ardere sau îngropare; 

b) purinul trebuie depozitat cel puțin 42 de zile de la ultima adăugare de 

material infecțios, în afară de cazul în care autoritățile competente 

autorizează o perioadă de depozitare redusă pentru purinul care a fost tratat 

efectiv în conformitate cu instrucțiunile date de medicul veterinar oficial, 

pentru a garanta distrugerea virusului. 

 

În cazul exploatațiilor în aer liber, autoritatea competentă poate stabili proceduri 

specifice pentru curățare și dezinfecție, ținând seama de tipul exploatației și de 

condițiile climatice. 
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16.3. Curățarea și dezinfectarea grajdurilor 

Materiale necesare: 

a) Echipament de protectie: salopetă de unică folosință rezistentă la apă, cizme 

de cauciuc, mănuși de cauciuc, ochelari de protecție cu vizibilitate completă, 

mască de protecție a respirației, daca este cazul masca de protectie antigaz 

cu filtre speciale (vezi foile cu date de securitate ale solutiei de dezinfectant 

prevazute); 

b) Conector la apa; furtun de apa; 

c) Instrument de dezinfectare cu presiune mare 80-120 bar, duza/jiclor cu jet 

plat si duza cu jet rotunda, daca este cazul cu duza specială suplimentară 

pentru dezinfecția cu spuma; eventual pompa cu injecție de purtat în spate; 

d) Mături, perii, șpacluri, lopeți, galeți, stropitori, bureți, etc.; 

e) Apa caldă (>40 ° C) direct de la robinet sau încalzită în instrumentul special 

cu presiune mare; 

f) Soluții de curățat și dezinfectat. 

 

Dezinfectarea prealabilă 

a) Se execută înainte de curățenia mecanică; 

b) Toate părțile clădirii, suprafețele uneltelor, alte obiecte si materiale sunt 

stropite cu solutie dezinfectanta in volum de ca. 1,5l/m2 cu un agregat de 

dezinfectat cu presiune de cel putin 10 bar.; 

c) Timpul de actionare depinde de felul solutiei de dezinfectat si de 

temperatura mediului inconjurator; 

d) Oprirea ventilației, aparatele electrice vor fi deconectate, demontate sau 

acoperite. 

 

Dezinfecția de fixare 

Părțile din exploatație în care animale au fost adăpostite și orice alte părți ale 

clădirilor, curților etc. contaminate în cursul uciderii, tăierii sau examinării post-

mortem trebuie pulverizate cu substanțe dezinfectante. 

 

Dezinfectantul utilizat trebuie să rămână pe suprafața tratată cel puțin 2 ore. 

 

Procedura de lucru se face conform celor stipulate la partea privind “Curățarea 

umeda - Inmuierea”. 

 

Curățarea mecanică 

Toate resturile de furaje, gunoi si alte materiale rezultate in urma curateniei 

mecanice se vor depozita la platforma de gunoi. 

 

Demontarea tuturor părților de echipament demontabile pentru a fi dezinfectate 

eficient. 

 

Detașarea tuturor părților din podea și curățarea acestora pe toate părțile; 



56 

 

Elementele de lemn crăpate sau deteriorate, obiectele de inventar cu valoare 

nesemnificativă trebuie îndepărtate și arse. La fel se procedează cu alte obiecte 

care pot fi arse, cu valoare materială mică. 

 

Curățarea umedă 

Înmuierea 

La temperaturi de sub 0°C este necesar amestecul cu NaCl (pana la -10°C - 1,6 kg 

NaCl : 10 litri apa; pana la -20°C - 3,0 kg NaCl : 10 litri apa). 

 

Dizolvare a stratului de murdărie cu ajutorul apei și a adaosului de detergent pentru 

mărirea eficienței (de ex. soda – Na2CO3 sau soluție de săpun 3 kg : 100 litri H2O, 

respectiv preparate din comerț). 

 

Înmuierea se face cu 3 ore înainte de curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune. 

 

Pulverizarea se realizează la presiune mică, (10-15 bar) cu 1-1,5 l apa/ m. 

 

La scurt timp înainte de curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune, se mai 

pulverizeaza 0,2-0,3 l apa/ m², pentru a reduce astfel cu cca. 40 % timpul necesar 

curățării. 

 

Apa murdară rezultată trebuie colectată în vederea dezinfectării în groapa cu purin, 

respectiv în cea cu gunoi lichid sau în alt loc amenajat de pe teren (siloz plat 

imprejmuit etanș de jur împrejur). 

 

În cazul capacității de depozitare depășite pe terenul respectiv, colectarea în 

vederea dezinfecției poate avea loc cu aprobarea autorităților competente într-un 

alt loc potrivit în afara terenului (de ex. adăposturi părăsite de animale cu groapa 

de gunoi goală). 

 

Curățarea cu dispozitivul de înaltă presiune 

Îndepărtarea murdăriei înmuiate cu apă sub presiune (dispozitiv de curățare de 

inaltă presiune, instrument cu abur) cu sau fără acțiune mecanică suplimentară. 

 

Jet de apa de 13-15l/ min la o presiune de 75-120 bar. 

 

Duze plate cu jet potrivite pentru suprafețe mari; duze rotunde cu jet pentru colțuri 

și spații înguste. 

 

Se curăță de sus în jos îi orizontal într-o direcție, pentru a evita murdărirea înnoită 

a suprafetelor deja curățate. A nu se uita gurile de ventilație. 

 

Dupa curățare, structura de suprafață și consistența materialelor trebuie să fie 

vizibile, iar apa reziduală trebuie să fie curată. 
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Apa reziduală (murdară rezultată) trebuie colectată în vederea dezinfectării în 

groapa cu purin, respectiv în cea cu gunoi lichid sau în alt loc amenajat de pe teren 

(siloz plat imprejmuit etanș de jur împrejur). 

 

Uscarea 

Trebuie pornită ventilația. Uscarea se face cu aer cu sau fără curent de aer de 

natură tehnică, eventual prin încălzirea încăperii. 

 

Dezinfectarea finală 

Oprirea ventilației. 

Soluția de dezinfectat este aplicată în concentrație normal pe suprafețele uscate cu 

un volum de minimun 0.4/ m² la presiune joasa (10-12 bar), sau cu ajutorul unei 

duze cu jet plată sau, pentru a obține spumă, cu o duză specială pentru dezinfecție. 

 

Indepărtarea murdăriei are loc în grajd de sus în jos (acoperiș, pereți, podea) și de 

la peretele din spate al clădirii înspre ușă. A nu se uita gurile de aerisire. 

 

Temperatura optimă de acționare a soluțiilor de dezinfectat se situează la peste 

40°C.  La temperatura grajdurilor de sub 20°C concentrația soluțiilor trebuie mărită 

(la 10°C : acizi organici ×2 ; aldehida ×3). La temperaturi sub punctul de îngheț, 

grajdul trebuie încălzit înainte de dezinfectare. Unele soluții de dezinfectant 

disponibile în comerț pot fi folosite și la temperaturi de până la -10° C. 

 

Timpul de acționare al dezinfectantului trebuie neapărat respectat. 

 

După încheierea măsurilor de dezinfectare, respectiv înainte de reocuparea 

grajdului, încăperile trebuie aerisite și resturile de soluție de dezinfectant trebuie 

spălate minuțios de pe instalațiile de hrănire și de adăpare. O clătire a soluției de 

dezinfectare de pe alte suprafețe nu este necesară decât dacă din cauza 

concentrației mari de agenți activi sau în urma folosirii anumitor substante active 

pot apărea reacții toxice la om și/ sau animal. 

 

Suprafețele de lemn netede curățate pot fi dezinfectate și prin pârlire cu un arzător 

cu gaz până la obținerea culorii maro (a se tine la indemana extinctoare, furtun de 

apa!). La final suprafețele de lemn pot fi văruite dacă este cazul (acoperire cu strat 

de soluție de Ca(OH)2). 

 

Ca măsură suplimentară de dezinfectare a suprafețelor inaccesibile din grajd (guri 

de aerisire, instalație de hrănire, etc.) poate intra în discuție și gazarea cu formalin. 

Aceasta poate fi însă efectuată numai de persoane care dispun de o aprobare 

corespunzatoare din partea prezidiului conducerii. 

 

Inainte de reocuparea grajdului este folositoare aplicarea unui strat de var. 

La încheierea dezinfecției se completează un act, ca model este prezentat 

Formularul nr. 14: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. 
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16.4. Controlul succesului dezinfectării 

Un control virologic al dezinfectării nu este posibil. Se va verifica vizual aspectul 

spaţiilor dezinfectate, se vor verifica concentraţiile substanţelor folosite şi 

procedura de aplicare a lor, şi se vor verifica etapele şi timpii de aşteptare. 

 

16.5. Dezinfectarea gunoiului lichid 

Se va utiliza echipament de protecție, precum: salopete de unică folosință, cizme 

de cauciuc și ochelari de protecție și, în caz de aerosoli toxici, masca de protecție. 

 

Măsurile necesare de protecție a muncii pot fi extrase din fișa tehnică de securitate 

pentru substanțele folosite. 

 

Gunoiul lichid va fi decontaminat prin inserția unor substante chimice de 

dezinfectare. Pentru a obtine un amestec mai bun cu substanța de decontaminare se 

recomandă folosirea exclusivă a preparatelor lichide. 

 

În ceea ce priveste laptele de var, este de remarcat că acesta nu se amesteca pe loc, 

ci se va livra in vehicule cisternă. Laptele de var să fie in proporție de 40%. 

 

Pentru a evita revărsarea amestecului se recomandă ca în rezervoarele pentru 

gunoiul lichid să se păstreze o rezervă de volum. În cazul unor dezinfectanți se 

formeaza o spuma mai puternică; 

 

Substantele active recomandate şi timpul lor de actiune vor respecta recomandările 

producătorului. 

 

În cazul exploatațiilor în aer liber şi a exploataţilor non-profesionale, autoritatea 

competentă poate stabili proceduri specifice pentru curățare și dezinfecție, ținând 

seama de tipul exploatației și de condițiile climatice. 

 

Inaintea administrarii solutiei de dezinfectare, gunoiul lichid trebuie amestecat 

pana la omogenizare totala. 

 

Soluția de dezinfectare se introduce în timpul procesului de omogenizare, în decurs 

de până la 6 ore. Apoi se amestecă alte 2 ore. In cele 4 zile necesare ca timp de 

acțiune, amestecul de gunoi lichid și soluție dezinfectantă se va amesteca zilnic 

minim câte o oră. In timpul măsurilor de dezinfecție nu se va mai adauga gunoi 

lichid nou în rezervoare. 

 

16.6. Dezinfectarea gunoiului solid 

Curățirea și dezinfecția se vor efectua după instructajul făcut de către medicul 

veterinar oficial. 
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În general, se va folosi echipament de protecție precum: salopeta de unică 

folosință, cizme de cauciuc, ochelari de protectțe iar în caz de aerosoli toxici se va 

folosi masca de protecție. 

 

Succesul dezinfecției depinde de amestecarea egală a gunoiului solid cu substanța 

dezinfectantă, prin intermediul unui dispozitiv de împrăștiere a gunoiului. Gunoiul 

și materialele presărate sub formă solidă se vor amesteca cu 100 kg oxid de calciu 

CaO (var nestins) per m3 de gunoi și se vor umezi puternic și se vor depozita 

pentru a fi tratate termic astfel încat și iarna să se poată obține o temperatură de 

minim 70°C pe o perioada de 5 - 10 săptămâni la întreaga platformă de gunoi. 

 

16.7. Ambalarea practică a gunoiului 

Condiții generale: 

a) Are loc la ferma contaminată, pe un loc plan, ferit de inundații; 

b) Un loc consolidat este preferat unuia neconsolidat; 

c) Distanța minimă până la clădiri și materialele inflamabile este de cca. 50 m 

(pericol de autoincendiu); 

d) Animalele sensibile, purtatorii pasivi (daunatorilor rozatori, caini, pisici, 

persoane) vor fi ținuți separat; 

e) Apa reziduală nu are voie sa curgă necontrolat; 

f) Se va controla stadiul în care se află dispozitivul de împrăștiere al gunoiului; 

g) Se va pregăti tractorul cu încărcător frontal; 

h) Se va asigura racordul (legătură) la apă; 

i) Îndepărtarea gunoiului nedecontaminat de la ferma contaminată se face doar 

la indicațiile medicului veterinar oficial în cazuri justificate (ex. Lipsa de 

spatiu, distanța îngustă până la cladirea unității vecine) 

 

16.8. Ambalarea gunoiului – procedură 

Măsuri de protecția muncii: mască, mănuși, cizme de cauciuc. 

 

Alcătuirea unui strat de paie (cca. 25 cm înălțime). 

 

Pe stratul de paie: se întinde un strat de var stins Ca (OH)2 de cca. 10 kg/m2 

(folosește la colectarea lichidului care se scurge din gunoi); 

 

Încărcarea gunoiului solid contaminat pe dispozitivul de împrăștiere al gunoiului. 

 

In timpul încărcării: varul stins 100 kg/m3 (granulat) se va așterne în mod egal în 

minim două straturi pe gunoi. 

Stingerea amestecului de gunoi solid și var nestins la o înălțime de 1- 1,5m și cca. 

2-3 m lățime sub umidificarea puternică, permanentă cu jet mare de apă 

(accelerarea reacției de stingere a calciului și reducerea de praf). 

 

Acoperirea platformei finale de gunoi pe pamant cu folie specială de culoare 

neagră și rezistentă. 
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Închiderea și etanșarea la nivelul solului și ancorarea cu pietre (evitați cauciucurile 

din cauza pericolului de autoinflamare). 

 

Timp de depozitare: minim 5 săptămâni până la împrăștierea și acoperirea sub 

brazda plugului pe teren arabil.  

 

Dezinfectarea uneltelor și a echipamentului de protecție. 

 

Controale dese în primele 2 zile. 

 

Schema 1: Reprezentare grafică a ambalării gunoiului 

 

 
16.9. Diagrama flux a activităților DDD 

 

 Curațire/ dezinfectare Deratizarea/dezinsecţia  

Suspectarea/ 

declanșarea bolii 

Instalații de dezinfectare: 

- încălțămintea/ mâinile/ 

autovehiculele;  

- primele măsuri de 

dezinfectare în unitate; 

- materiale absorbante 

presărate, gunoi solid și lichid 

(se pot efectua și mai târziu). 

Se desfășoară de către unități 

specializate care constă în: 

1. Combaterea antropodelor din grajd 

2. Combaterea daunatorilor rozători 

de pe terenul unității, inafara 

grajdului precum si combaterea lor 

pe o raza de 1000 m . 

După ucidere  

 

Dezinfectare prin pulverizarea 

pe toată suprafața cadavrelor 

 

Dupa incheierea 

uciderii 

animalelor si 

a transportului 

cadavrelor 

Predezinfecție 

1. Dezinfectare prin 

pulverizare 

Timp de acțiune - minim 24 

ore 

Curatarea adăposturilor şi 

padocurilor, grajdurilor și 

Se desfasoara de catre echipe de 

lucru specializate si autorizate sanitar 

veterinar (dupa efectuarea primei 

pulverizari de dezinfectare): 

1. Combaterea antropodelor in 

grajduri (intensificarea acestei 

masuri) 
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uneltelor  
2. Dezinfectarea prin 

pulverizare pe suprafete 

deschise 

Timp de actiune 1 - 4 ore 

2. Combaterea daunătorilor rozatori 

atat in interiorul cât și în exteriorul 

grajdului, pe terenul unitatii precum 

si combaterea pe o raza de 1000 m 

imprejur. 

(observație: Combaterea dăunătorilor 

în unități infectate ori suspecte de 

infectare sau care au intrat în contact 

cu virusul se va face de catre 

intreprinderi specializate; în celelalte 

unități din zona blocată aflată sub 

suprafeghere, agricultorii vor efectua 

singuri combaterea dăunatorilor sub 

îndrumare de specialitate.) 

Dupa incheierea 

predezinfectiei 

Curățirea amănunțită cu 

mijloace de îndepartare 

(detergenți) a grăsimii 

Dezinfectare finala 1 a 

grajdului si uneltelor 

Timp de actiune - minim 7 zile 

7 zile dupa prima 

dezinfecţie 

 

A doua curatire amanuntita cu 

mijloace de indepartare a 

grasimii și dezinfectarea finala 

nr. 2 

Dupa acționare - 

(timp de acțiune 

în funcție de 

mijloacele 

aplicate) 

Clătire cu apă 

 
16.10. Instrucțiuni de construire a unei instalații de decontaminare a 

vehicolelor 

Instalația simplă de decontaminare a vehicolelor propusă poate fi construită de 6 

persoane în circa 45 minute. 

 

Pentru construcția unui bazin de decontaminare este recomandat să alegeți o 

suprafață consolidată cât se poate de netedă (asfaltată, betonată sau pavată). 

 

La alegerea locului de construire trebuie luate în considerare alimentarea cu apă și 

curent necesare precum și, dacă este posibil, eventuala apropiere de bazine cu 

purin, pentru mai facilă înlocuire a apei reziduale. 

 

Dezinfectarea vehicolelor are loc într-un bazin de decontaminare lung de 13 până 

la 15 m, lat de 5 m și înalt de 15 cm. 

 

Necesar de materiale 

a) Lemne de constructie/ grinzi, 15×15 cm de lungimi diferite pentru cadru; 

b) Lemne de constructie de diferite marimi, cca. 70 cm lungime pentru rampele 

de acces (sunt necesare în total 8 rampe individuale); 

c) Prelate rezistente la rupere, impermeabile și rezistente la lumina ultravioletă; 

d) La nevoie, nisip pentru presarare cu nisip (in funcție de bază); 

e) Benzi de cauciuc pentru delimitarea direcției de mers (cel putin de 3 mm 

grosime si 60 cm latime); 

f) Daca este cazul, materiale de asigurare a dirijarii circulatiei (semne de 

avertizare, corpuri de dirijare a circulatiei, semnalizatoare de dirijare a 

circulației, veste de avertizare); 

g) Materiale de iluminare; 
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h) Aparate de pulverizare (de ex. pompe cu injecție de spate), instrument de 

curățat de înaltă presiune, mături, perii, saci de gunoi etc.; 

i) Soluție de dezinfectare (este pusă la dispoziție de către centrul pentru situații 

de criză). 

 

16.11. Tehnica de construire 

Bazinul de decontaminare constă dintr-un cadru de lemn dreptunghiular făcut din 

lemne de construcție. Lemnele de construcție pot fi bătute trunchiat la îmbinările în 

lungime. 

 

Daca baza nu este netedă, se recomandă pentru protejarea foliei o presare în 

interior cu un strat de nisip de cca. 3 cm înălțime. 

 

Marginea bazinului este confecționată la bază din lemnele de constructie (15×15 

cm), imbinate cu leațuri și în final acoperită cu folie. 

 

Trebuie avut grijă ca folia să nu fie încordată. Folia este băgată pentru fixare în 

exterior sub lemnele de construcție. 

 

Pentru accesul în interior și exterior sunt confectionate în total 8 rampe din lemne 

de construcție îmbinate perfect de mărimi diferite. 

 

Rampele sunt așezate pe folie. Apoi sunt puse benzile de cauciuc pentru 

delimitarea sensului de mers. Trebuie avut grija ca rampele sa nu fie prea abrupte; 

in caz contrar vehicolele cu libertate de mișcare redusă la bază nu vor putea folosi 

ecluza. 

 

Rampele care vor fi situate câte 2 vis-a-vis vor fi legate cu benzi perforate; daca 

este cazul rampele pot fi in mod suplimentar fixate la baza. Acest lucru este 

important pentru asigurarea stabilității de durată a construcției, întrucât aceste 

benzi pot fi deplasate din cauza trecerii vehiculelor grele. 

 

Apa reziduală este evacuată din bazin cu ajutorul unei pompe și deversată 

(scurgere a surplusului)  în groapa cu must de bălegar. Daca nu există o groapă cu 

must de balegar sau dacă aceasta este deja plină, atunci apa va fi transportată cu un 

vehicol cu rezervor și în final îndepărtată în mod corespunzător. 

 

Capitolul 17 

Lista materialelor și a echipamentelor necesare în gestionarea focarului 

 

Scopul acestui capitol este să orienteze administrația veterinară asupra materialelor 

și ecipamentelor care trebuie menținute la îndemână, într-un stoc minim de 

intervenție, în depozitul oricărei subdiviziune teritorială (raională/municipală) ale 

ANSA, pentru intervenția într-un eventual focar de PPC. 
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Stocul va fi reactualizat la inițiativa conducătorului STSA, ori de câte ori se 

consideră necesară completarea lui, ori atunci când există o amenințare reală 

privind suspiciunea unui focar. 

 

La dotarea cu materiale de intervenție a depozitului se va ține seama de faptul că 

finanțarea materialelor necesare pentru intervenția în exploatațiile non-profesionale 

si în mediul silvatic trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar materialele și 

echipamentele pentru intervenția în exploațiile profesionale trebuie asigurate de 

către proprietarii acestora, prin asigurarea unui stoc de materiale necesare unei 

intervenții inițiale. 

 

ANSA are rolul de a verifica periodic dotarea depozitelor locale și de a solicita 

completarea acestor stocuri, acolo unde ele sunt descoperite deficitare. 

 

Autoritațile, instituțiile, persoanele fizice și juridice responsabile pentru dotarea 

depozitelor de materiale și echipamente sunt: 

a) APL; 

b) ANSA; 

c) STSA; 

d) Managerii exploatațiilor profesionale de porci. 

 

Necesarul de instrumente, echipamente și materiale necesare fiecărui CLCB, 

este următorul: 

 

17.1. Haine de protecție 

- salopete 

- pelerine, jachete, pantaloni 

- cizme de cauciuc (sa fie usor de curațat și dezinfectat) 

- dispozitive pentru protecția capului și urechilor 

- dispozitive pentru protectia ochilor 

- mănuși industriale (pentru protecția împotriva dezinfectanților) 

- mănuși de unică folosință 

- măști de unică folosință 

- mască antigaz  

- trusă de prim ajutor 

- bandă pentru delimitarea unitatilor infectate 

- indicatoare pentru intrarea in zonele infectate si pentru drumurile din 

zona de restrictie 

- dezinfectanți (activi impotriva PPC) 

- detergent 

- agenți pentru degresare 

- termometre clinice 

- spray colorat pentru marcarea animalelor 

- lanterne de mână, baterii și becuri 

- lanterne frontale, baterii și becuri 
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- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor 

contaminate 

- benzi izolatoare pentru fixarea mănuşilor ori a pantalonilor. 

 

17.2. Echipament pentru contenția ( stăpânire forțată) porcilor 

- lațuri pentru prinderea porcilor; 

- tranchilizante (e.g. xylazine and azaperone); 

- seringi și ace de unică folosință; 

- o pușcă, țeava de suflat sau arbaleta pentru tranchilizare de la distanță. 

 

17.3. Echipament pentru examinarea post - mortem și pentru colectarea 

probelor pentru diagnostic 

 

Trusă specializată pentru necropsie care să cuprindă: 

- Instrumente/materiale de pregatire a cadavrului: solutii dezinfectante 

pentru umezire a parului/penelor, masina de tuns; 

- Instrumente de masurare si cantarire: metru panglica, metru liniar, 

rigle, linguri sau vase gradate, cântar/balanță; 

- Instrumente de examinare: lupa cu bec, lupa de mana; 

- Instrumente de jupuire/deschidere cavitati: cutite mari, foarfeci drepte; 

- Instrumente de prindere: pense anatomice, pense chirurgicale, pense 

hemostatice; 

- Instrumente pentru sectionare tesuturi moi: bisturie, encefalotom, 

foarfeci (obișnuite sau cu destinație specială); 

- Instrumente pentru secționarea țesuturilor dure: daltă și ciocan, 

fierăstrău (de mană sau electric), costotom, ciupitor de os; 

- Sonde, materiale destinate recoltarilor de rutina (recipiente, vacuete, 

pungi, solutii fixatoare, lame degresate etc), materiale destinate 

tanatopraxiei (ață chirurgicală, ace chirurgicale și portac). 

Sau, cel puţin: 

- bisturiu pentru disecție; 

- dispozitive pentru ascuțit; 

- foarfece; 

- pensă simplă; 

- pensă pentru disecție; 

- haine corespunzatoare, usor de curațat; 

- recipienți de plastic pentru colectarea probelor; 

- pungi de plastic; 

- bandă adezivă rezistenta la apa; 

- etichete adezive; 

- materiale de impachetat; 

- creioane marcatoare; 

- vacuete pentru recoltarea sângelui; 

- vacuete pentru sânge necoagulat; 

- ace pentru vacuete; 
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- protector pentru acele vacuetelor; 

- tava sau cutie pentru transportul echipamentului si probelor; 

- recipienți reci pentru menținerea probelor; 

 

17.4. Echipament pentru uciderea efectivelor 

- substanțe injectabile pentru eutanasie 

- arme cu proiectil captiv 

- muniție în funcție de mărimea efectivului 

- arme cu proiectil liber 

- muniție în functie de marimea efectivului 

- dispozitive electrice de mare voltaj pentru eutanasie/ucidere 

- la nivel național achizitionarea sau contractarea de autoutilitare dotate 

pentru eutanasierea prin gazare a animalelor 

- carlige pentru manipularea carcaselor inainte de ardere. 

 

17.5. Echipament pentru curățare și dezinfecție 

- pompe pulverizatoare acționate manual 

- pompe pulverizatoare acționate mecanic 

- razuri 

- perii pentru frecat 

- perii pentru frecat cu coada lungă 

- perii de sârmă 

- lopeți 

- furci 

- găleți 

- arzătoare 

- pompe de apă 

- pompe de spălat cu presiune 

 

17.6. Echipamente pentru dezinfecție personală în cazul exploatațiilor 

nonprofesionale 

- galeți sau recipienți 

- detergenți sau săpun lichid pentru spălarea mâinilor 

- bureți de plastic 

- perii 

- dezinfectanți activi împotriva pestei porcine africane;  

- acid citric (0,2 %) 

 

17.7. Echipament pentru examinarea clinică 

- echipament pentru imobilizare 

- spray colorat pentru marcare 

- sedative injectabile 

- seringi 

- termometru clinic 
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17.8. Echipament pentru colectarea probelor de sânge 

- vacuete pentru colectarea probelor de sânge 

- vacuete pentru recoltarea sângelui necoagulat 

- ace pentru vacuete 

- protectoare pentru ace 

- etichete 

 

17.9. Copii ale formularelor oficiale necesare 

- formular pentru impunerea măsurilor de restricție 

- formulare ce trebuie să insoțească probele prelevate către laboratorul 

de diagnostic 

- formulare pentru ridicarea restricțiilor de urgență 

- formulare pentru declararea fermelor infectate 

- formulare pentru autorizarea mișcarilor în /și din fermă etc. 

- afişe pentru avertizarea publicului larg 

 

17.10 Alte materiale și echipamente necesare 

- telefoane mobile pentru personalul de intervenție; 

- stilou marker; 

- rezerve pentru stilou; 

- stilouri; 

- carnete de note (notepads); 

- lanterne manuale cu baterie și bec; 

- lanterne frontale cu baterie și bec; 

- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor 

contaminate 

- cutii sau tăvi din plastic sau metal usor de sterilizat pentru folosirea 

echipamentului. 

- pachete și cutii reci; 

- benzi de delimitare a zonelor de restricție și panouri de avertizare; 

 

Lista nu presupune și echipamentele masive și costisitoare care nu vor fi deținunte 

de STSA, dar vor fi furnizate de către primăriile locale sau vor fi contractate atunci 

cand va fi nevoie, la decizia CLCB, prin contracte de achiziții în regim de urgență, 

conform legii. Aceste echipamente pot include: 

- module mobile pentru eventuala organizare a Grupurilor de experți în 

teren; 

- proiectoare pentru lumină; 

- generatoare electrice portabile; 

- tractoare; 

- mașini pentru încărcat; 

- vehicole diverse; 

- excavatoare; 

- containere mari pentru deșeuri; 

- incineratoare mobile; 
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- vehicule pentru transportul animalelor vii, cadavrelor și a deșeurilor 

special autorizate în acest scop; 

 

În eventualitatea unei epidemii de amploare, echipamentul adițional va fi 

suplimentat; 

 

Materialele și echipamentele existente într-un depozit trebuie să asigure intervenția 

inițială în cinci focare de boală care evoluează într-o exploatație non-profesională, 

ori într-o exploatație profesională cu până la 1000 de animale. 

 

Subdiviziunile LDSA Drochia și Cahul, LSV raionale trebuie să dețină și ele 

echipamentele proprii pentru intrarea în focar și recoltarea probelor biologice 

necesare diagnosticului. În acest sens, trusele de intervenție trebuie să cuprindă: 

 

Trusa nr. 1: 

- 20 perechi de incălțări de protecție de unică folosință; 

- 10 perechi de manusi din cauciuc si 20 perechi de mănuși de latex; 

- măști și bonete de unică folosință; 

- prosoape din hârtie; 

- 5 containere ermetice; 

- 5 saci de plastic ermetici și rezistenți la apa; 

- lanterne electrice; 

- soluții dezinfectante active; 

- 3 pixuri și mape; 

- 100 de seringi de 2,5 ml și ace; 

- 100 de saci de plastic subtiri; 

- 2 foarfeci chirurgicale; 

- 2 pense hemostatice; 

- banda; 

- 2 pense; 

- un container termic; 

- 5 pachete pentru gheață; 

 

 

 

Trusa nr. 2: 

- un container termic; 

- 4 pense hemostatice; 

- 2 perechi de foarfeci chirurgicale; 

- un cuțit; 

- bandă; 

- etichete și pixuri; 

- 100 de seringi de 2,5 ml și ace; 

- tampoane sterile; 

- 50 de tuburi ce contin mediul de transport pentru virusi; 
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- 10 containere ermetice; 

- 2 costume de protectie de unica folosință; 

- 5 perechi de incaltari de unica folosință; 

- 5 perechi de manusi de latex; 

- bonete și măști de unică folosință; 

Cel puțin două astfel de truse trebuiesc pregătite și disponibile tot timpul. 

 

Echipamentul trebuie îmbrăcat de personalul care recoltează probele în vestiar care 

va deține asupra sa și: 

- containerul termic pentru transportul probelor; 

- mănuși din cauciuc; 

- saci de plastic pentru ambalarea containerului; 

- saci negri pentru gunoi; 

- soluție dezinfectanta; 

 

In același timp, Grupurile de experți trebuie asigurate cu următoarele facilitați: 

- telefon adecvat, comunicare prin fax si e-mail. O linie este rezervată 

pentru; 

- comunicarea cu CLCB și CNCB; 

- hărți care să acopere teritoriul pentru controlul de la centru 

(minim1:50.000); 

- liste cu persoane și organizații în zona acoperită de centru ce vor fi 

contactate în eventualitatea unui focar; 

- facilități pentru informarea presei și alte mijloace media, astfel ca 

populația; 

- este amplu informată despre restricțiile în vigoare; 

- facilități pentru depozitarea echipamentului; 

- facilități pentru curățarea și dezinfecția personală, a hainelor și 

vehiculelor; 

- facilități pentru hrana și odihna personalului de intervenție. 

 

Capitolul 18 

Proceduri de vaccinare de necesitate pentru PPC 

 

În Republica Moldova nu se practică vaccinarea preventivă contra PPC. 

În cazul în care PPC a fost confirmată şi există pericolul extinderii bolii în zona de 

protecţie sau chiar în zona de supraveghere, în aceste zone se efectuează 

vaccinarea de necesitate contra PPC.  

 

ANSA aprobă un program de vaccinări de necesitate, care să includă informaţii cu 

privire la: 

a) situaţia epidemiologică care a condus la solicitarea vaccinării de necesitate; 

b) extinderea zonei de protecţie şi de supraveghere în care trebuie efectuată 

vaccinarea de necesitate şi numărul exploataţiilor de porcine din aceste zone; 

c) categoriile de porci şi numărul aproximativ de porci ce trebuie vaccinaţi; 
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d) vaccinul ce urmează a fi utilizat; 

e) durata campaniei de vaccinare; 

f) identificarea şi înregistrarea animalelor vaccinate; 

g) măsurile referitoare la mişcarea porcilor şi transportarea produselor acestora; 

h) criteriile ce vor fi luate în considerare pentru a decide dacă vaccinarea va fi  

aplicată în exploataţiile de contact; 

i) alte elemente aferente stării de necesitate, inclusiv examinările clinice şi de 

laborator ce trebuie efectuate pe probe prelevate în exploataţiile în care 

animalele au fost vaccinate. 

 

Programul pentru vaccinarea de urgenţă poate fi modificat şi completat ulterior 

pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei epizootologice. 

 

ANSA efectuează vaccinarea de urgenţă și se asigură că în perioada de vaccinare 

nici o porcină vie nu părăseşte zona de vaccinare, cu excepţia cazului în care este 

transportată pentru sacrificare imediată la un abator desemnat de autoritatea 

competentă şi situat în zona de vaccinare sau în vecinătatea zonei respective sau la 

o unitate de ecarisare sau într-un loc adecvat în care este ucis imediat, iar carcasa 

este prelucrată sub supraveghere oficială; 

În urma vaccinarii de urgență, se întocmeste un proces verbal de vaccinare, ca în 

modelul din Formularul nr. 15: TABEL privind evidența vaccinării 

/revaccinării. 

 

Capitolul 19 

Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină clasică 

şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare 
 

Stingerea unui focar de pestă porcină clasică reprezintă momentul ridicării tuturor 

măsurilor şi restricţiilor, când se constată că: 

a) Pe teritoriul localităţii nu mai există animale bolnave sau ţinute sub 

observaţie pentru pestă porcină clasică; 

b) Rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele recoltate din focar, 

zona de protecţie ori de supraveghere sunt negative; 

c) S-au realizat integral măsurile de profilaxie şi combatere stabilite; 

d) Au trecut cel puţin 30 de zile de la efectuarea dezinfecţiei finale conform 

actului de dezinfecţie întocmit de medicul veterinar oficial al Direcției 

raionale/municipale pentru siguranța alimentelor; 

e) Dupa trecerea celor 30 de zile de de la efectuarea dezinfecţiei finale au fost 

introdusi purcei santinelă în exploatațiile afectate, care dupa 40 de zile au 

avut rezultat negativ la examenul clinic, anatomopatologic si examenelor de 

laborator conform diagramei flux. 

f) În acest sens, medicul veterinar oficial al STSA întocmeşte un act sanitar 

veterinar de stingere a epizootiei după modelul Formularului nr. 16: Act 

sanitar veterinar de stingere oficială a bolii. Actul sanitar veterinar de 

stingere a epizootiei se înregistrează în evidenţa primăriei localităţii pe 
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teritoriul căreia a evoluat epizootia, sub semnătura primarului de luare la 

cunoştinţă, dupa care se inregistreaza la STSA; 

g) RM, o zonă, un raion, o exploatație de porcine este considerată ca fiind din 

nou liberă de PPC, atunci când toate condițiile prevăzute de Codul 

internațional de sănătate animală pentru PPC sunt îndeplinite. 

 

Reintroducerea porcilor în exploataţiile unde a fost diagnosticată PPC nu trebuie să 

se realizeze mai devreme de procedura indicată la Capitolul 19 Proceduri privind 

stingerea unui focar de PPC şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare. 

 

La reintroducerea porcilor trebuie luat în considerare tipul de creştere practicat în 

exploataţia respectivă respectându-se următoarele proceduri: 

a) reintroducerea porcilor în exploataţiile de porcine în aer liber trebuie să 

înceapă cu introducerea porcilor santinelă care au fost controlaţi şi care au 

reacţionat negativ la controlul prezenţei anticorpilor contra virusului PPC 

sau care provin din exploataţii ce nu fac obiectul unei restricţii legate de 

PPC. 

ANSA solicită ca porcii santinelă să fie plasaţi în întreaga exploataţie infectată, iar 

la 40 de zile de la introducere să preleveze de la aceştia sânge şi organe în vederea 

testării prezenţei anticorpilor conform Manualului de Diagnostic. 

 

Dacă nici unul din porci nu a dezvoltat anticorpi contra virusului pestei porcine 

clasice poate avea loc repopularea completă. 

 

Nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a cunoaşte rezultatele negative 

ale examinării serologice. 

b) pentru exploataţiile cu alte forme de creştere, reintroducerea porcilor trebuie 

să se realizeze în condiţiile precizate la punctul a) sau să se facă repopularea 

totală cu condiţia ca: 

- toţi porcii să fie introduşi într-o perioadă de 20 de zile şi să provină din 

exploataţii care nu fac obiectul nici unei restricţii legate de PPC; 

- porcii din efectivul repopulat să facă obiectul unei examinări serologice 

conform Manualului de Diagnostic, recoltarea probelor să se efectueze 

cel mai devreme după 40 de zile de la sosirea ultimilor porci; 

- nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a fi disponibile 

rezultatele negative la examenul serologic. 

 

Dacă au trecut mai mult de şase luni de la efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi 

dezinfecţie a exploataţiei, ANSA poate acorda derogare, ţinând cont de situaţia 

epidemiologică din zonă. 
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Capitolul 20 

Proceduri de repopulare 

 

Reintroducerea porcilor în exploataţiile unde a fost diagnosticată pesta 

porcină clasică nu trebuie să se realizeze mai devreme de procedura indicată la 

Capitolul 19 Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină clasică şi 

ridicarea restricţiilor sanitare veterinare. 

La reintroducerea porcilor trebuie luat în considerare tipul de creştere 

practicat în exploataţia respectivă respectându-se următoarele proceduri: 

a) reintroducerea porcilor în exploataţiile de porcine în aer liber trebuie să 

înceapă cu introducerea porcilor santinelă care au fost controlaţi şi care au 

reacţionat negativ la controlul prezenţei anticorpilor contra virusului pestei porcine 

clasice sau care provin din exploataţii ce nu fac obiectul unei restricţii legate de 

pesta porcină clasică. 

ANSA solicită ca porcii santinelă să fie plasaţi în întreaga exploataţie 

infectată, iar la 40 de zile de la introducere să preleveze de la aceştia sânge şi 

organe în vederea testării prezenţei anticorpilor PPC, conform Manualului de 

Diagnostic. 

Dacă nici unul din porci nu a dezvoltat anticorpi contra virusului pestei 

porcine clasice poate avea loc repopularea completă. 

Nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a cunoaşte rezultatele 

negative ale examinării serologice. 

b) pentru exploataţiile cu alte forme de creştere, reintroducerea porcilor 

trebuie să se realizeze în condiţiile precizate la punctul a) sau să se facă 

repopularea totală cu condiţia ca: 

- toţi porcii să fie introduşi într-o perioadă de 20 de zile şi să provină din 

exploataţii care nu fac obiectul nici unei restricţii legate de pesta porcină clasică; 

- porcii din efectivul repopulat să facă obiectul unei examinări serologice 

conform Manualului de Diagnostic, recoltarea probelor să se efectueze cel mai 

devreme după 40 de zile de la sosirea ultimilor porci; 

- nici un porc nu poate ieşi din exploataţie înainte de a fi disponibile 

rezultatele negative la examenul serologic. 

Dacă au trecut mai mult de şase luni de la efectuarea operaţiunilor de 

curăţenie şi dezinfecţie a exploataţiei, ANSA poate acorda derogare, ţinând cont de 

situaţia epidemiologică din zonă. 

 

Capitolul 21 

Proceduri de instruire pentru serviciile veterinare 

 

Vor fi realizate de către specialişti în domeniul controlului bolilor de la nivel 

central sau local şi se va adresa personalului din administraţia de profil, celui 

sanitar veterinar şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a Planului de 

contingenţă pentru PPC. Acest personal trebuie instruit periodic. 

 

Instruirea trebuie să cuprindă două nivele: 
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a) instruirea grupurilor de experţi; 

b) instruirea întregului personal implicat în combaterea PPC. 

 

Cursurile de instruire se efectuează după un program elaborat care include: 

a) prezentarea bolii (aspecte clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi 

combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică; 

b) aspecte privind intervenţia în focarele de boală, stabilirea zonelor de 

restricţie, ancheta epidemiologică, uciderea ecarisarea, procesarea 

deşeurilor, activităţii de screenig, proceduri de trasabilitate, dezinfecţie, 

comunicare; 

c) modul de notificare a bolii; 

d) realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a 

populaţiei etc. 

 

Exercițiile de simulare și instruirile pot fi organizate la nivel: 

a) local, pentru instruirea personalului de pe teritoriul unui raion/municipiu;  

b) regional, pentru instruirea personalului mai multor raioane din aceeasi 

regiune; 

c) național, pentru instruirea personalului din întreaga țară.  

Organizarea exercițiilor naționale și regionale revine în sarcina ANSA, iar a celor 

locale revine STSA;   

 

Planul de contingență și Manualul operațional pentru PPC vor fi reactualizate, în 

funcție de deficiențele de aplicare descoperite în timpul instruirilor și de 

modificările în structura Lanțului de Comandă, ori de câte ori este necesar. 

 

La nivel local, Planul de contingență și Manualul operațional pentru PPC vor fi 

reactualizate ori de câte ori intervin modificări în structura Lanțului de Comandă și 

a personalului implicat. 

 

Capitolul 22 

Proceduri de publicitate, avertizare a populației, relației cu media asupra bolii 

 

Atît în timp de linişte epidemiologică, cât şi în perioadele de evoluţie a bolii, 

CNCB trebuie să informeze şi conştientizeze publicul prin: 

a) afişarea în locuri publice de material informativ referitor la boală; 

b) tipărirea de broşuri informative; 

c) anunţuri media şi internet; 

d) ședinţe informative publice; 

e) publicitate intensivă la acutizarea bolii; 

 

În cazul evoluției unor focare de PPC, ANSA va întocmi un raport lunar privind 

situația internă și internațională a PPC, care va fi distribuit: 

a) tuturor STSA;  

b) asociațiilor de crescători de porcine. 
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În cazul existenței unui risc privind PPC în țară, în țările vecine, ANSA va 

conlucra cu presa scrisă, posturile de radio si televiziunile locale pentru inițierea 

unor emisiuni în care să se explice populației ce aspecte trebuie urmărite în 

evoluția stării de sănătate a suinelor, în vederea notificării cât mai rapide a 

suspiciunilor. 

ANSA, în cazul confirmării unui focar de PPC într-unul din raioane de graniță cu 

state vecine sau terțe, are obligația de a le informa pe acestea, în scris, despre 

confirmarea bolii și despre măsurile aplicate în teritoriu. 

 

Publicațiile de profil veterinar vor organiza ediții în care vor populariza date 

privind pesta porcină africană și care vor fi difuzate medicilor veterinari. 

 

STSA, prin medicii veterinari oficiali, va difuza primăriilor afișe și postere ( afiș 

care cuprinde diverse imagini cu informări) asupra semnelor clinice și aspectelor 

legate de evoluția PPC și cu numere de telefon ale liniilor de tip „linia fierbinte” la 

care să se anunțe eventualele suspiciuni de boală. 

 

La fiecare STSA va exista cel puţin un exemplar din Planul de contingenţă şi 

Manualul operaţional pentru pesta porcină clasică. 

 

Capitolul 23 

Proceduri privind supravegherea și monitorizarea pestei porcine clasice în 

abatoare de porcine şi unităţi procesare carne porcine 
 

23.1. Puncte de contact 

Fiecare unitate de abatorizare porcine trebuie să menţină o listă actualizată cu: 

a) numele şi datele de contact ale conducătorilor structurilor manageriale ale 

unităţii; 

b) numele şi datele de contact ale medicilor veterinari oficiali din unitate, 

subdiviziunii teritoriale raionale/municipale, ANSA; 

c) numele şi datele de contact ale furnizorilor de animale sau carne şi ale 

beneficiarilor. 

 

23.2. Proceduri 

Fiecare unitate de abatorizare şi unitate de procesare carne porcine trebuie să 

menţină actualizate următoarele proceduri şi documente: 

a) politica de securitate a unităţii; 

b) controlul vizitatorilor; 

c) lista furnizorilor şi beneficiarilor; 

d) lista personalului; 

e) facilităţile existente pentru dezinfecţia vehiculelor; 

f) sistem de trasabilitate pentru produse şi subproduse. 

 

De asemenea trebuie să menţină actualizate listele cu datele de contact ale: 

a) tuturor angajaţilor unităţii; 
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b) furnizorilor de animale vii sau materie primă; 

c) furnizorilor de servicii; 

d) companiile care preiau apele reziduale, deşeurile şi subprodusele; 

e) companiile de transport a cărnii; 

f) beneficiarii cărnii şi a produselor obţinute. 

Toate datele prevăzute anterior trebuie să fie ţinute într-un singur dosar, care va fi 

ţinut în biroul medicului veterinar. Dosarul trebuie să fie uşor identificabil şi 

accesibil întregului personalului veterinar. Personalul veterinar trebuie să fie 

informat despre existenţa acestui dosar şi conţinutul acestuia. 

Toate documentele trebuie să includă data şi numărul reviziei. 

 

23.3. Transportul animalelor vii 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care transportă animale vii la 

abatoare, trebuie să asigure conformitatea cu următoarele cerinţe: 

a) în timpul transportului, animalele trebuie să fie manipulate cu grijă fără să li 

se cauzeze suferinţe inutile; 

b) animalele ce provin din efective aflate în zone de protecţie sau de 

supraveghere ale focarelor, pot să fie transportate numai la abator, atunci 

când subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor permite aceasta, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

23.4. Examenul ante-mortem 

In cadrul examenului ante-mortem al animalelor se vor avea în vedere următoarele 

aspecte: 

a) controlul documentelor şi înregistrarea acestora în evidenţele veterinare; 

b) verificarea informaţiilor referitoare la lanţul alimentar primite din unitatea 

de origine; 

c) controlul fizic al loturilor de animale în vederea identificării animalelor 

suspecte de boală. 

Controlul fizic al animalelor va include și monitorizarea temperaturilor în cazul 

animalelor cu modificări ale stării de sănătate. 

d) asigurarea spălării/curăţirii/dezinfecţiei mijloacelor de transport cu care au 

sosit animalele vii in mod obligatoriu după debarcarea acestora; 

e) aplicarea măsurilor prevăzute de cap. XII din HG Nr. 1368/2016 pentru 

aprobarea normei sanitare veterinare privind masurile de control al PPC în 

cazul suspiciunii și confirmării prezenței PPC la porcii dintr-un abator sau 

mijloc de transport. 

 

Inspecţia ante-mortem trebuie să stabilească dacă, în ceea ce priveşte animalul 

inspectat, există o indicaţie: 

a) că a fost compromisă protecţia şi bunăstarea animalelor, sau; 

b) a oricărei stări ce ar putea să afecteze în mod nefavorabil sănătatea 

animalelor sau sănătatea umană, acordând o atenţie deosebită detectării 

zoonozelor şi bolilor specificate de Organizaţia Mondială pentru sănătatea 

animalelor (OIE); 
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c) că există o dovadă sau motive pentru a se suspecta faptul că acestea pot 

conţine reziduuri chimice peste limitele stabilite de legislaţia naţională ce 

transpune legislaţia comunitară sau reziduuri de substanţe interzise. 

În plus faţă de inspecţia ante-mortem de rutină, medicul veterinar oficial trebuie să 

efectueze o inspecţie clinică a tuturor animalelor cu modificări de comportament 

sau semne clinice de boală. 

 

În cadrul examenului ante-mortem vor fi acceptate pentru tăiere numai porcinele 

care provin din exploataţii comerciale, însoţite de documente sanitare veterinare 

conform reglementărilor în vigoare. 

 

23.5. Examenul post-mortem 

Carcasele şi organele de porcine trebuie să fie supuse următoarelor proceduri de 

inspecţie post-mortem: 

a) inspecţia vizuală a capului şi a gâtului; incizia şi examinarea limfonodulilor 

submandibulari (Lnn. mandibulares), inspecţie vizuală a cavităţii bucale, a 

zonei faringo-laringiene şi a limbii; 

b) inspecţia vizuală a pulmonilor, a traheii şi a esofagului, palparea pulmonilor 

şi a limfonodulilor bronhici şi mediastinali (Lnn. bifucationes, eparteriales şi 

mediastinales); 

Traheea şi principalele ramificaţii ale bronhiilor trebuie să fie deschise în lungime, 

iar pulmoni trebuie să fie incizaţi în treimea posterioară a acestora, perpendicular 

pe axele principale ale acestora. Aceste incizii nu sunt necesare, dacă pulmonii 

sunt excluşi din consum uman; 

c) inspecţia vizuală a pericardului şi a cordului, ultimul fiind incizat în lungime 

pentru a se deschide ventriculele şi a se secţiona septul interventricular; 

d) inspecţia vizuală a diafragmei; 

e) inspecţia vizuală a ficatului şi a limfonodulilor hepatici şi pancreatici (Lnn. 

portales), palparea ficatului şi a limfonodulilor acestuia; 

f) inspecţia vizuală a tractusului gastro-intestinal, a mezenterului, a 

limfonodulilor gastrici şi a celor mezenterici (Lnn. gastrici, Lnn. 

mesenterici, Lnn. craniales şi Lnn. caudales), palparea şi dacă este necesar, 

incizia limfonodulilor gastrici şi mezenterici; 

g) inspecţia vizuală şi dacă este necesar, palparea splinei; 

h) inspecţia vizuală a rinichilor şi dacă este necesar, incizia acestora şi a 

limfonodulilor renali (Lnn. renales); 

i) inspecţia vizuală a pleurei şi a peritoneului; 

j) inspecţia vizuală a organelor genitale (cu excepţia penisului, dacă nu a fost 

deja îndepărtat); 

k) inspecţia vizuală a mamelei şi a limfonodulilor acesteia (Lnn. 

supramamarii), incizia limfonodulilor supramamari la scroafe; 

l) inspecţia vizuală şi palparea regiunii ombilicale şi a articulaţiilor la 

animalele tinere. În caz de dubiu, regiunea ombilicală trebuie să fie incizată 

şi articulaţiile deschise. 
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La examenul dupa taiere, leziunile constatate sunt dependende de forma evolutivă 

a bolii, după cum urmează: 

a) în forma septicemica: 

- domina leziunile de diateza hemoragica, papule cutanate si 

congestiile, precum și hemoragiile limfoganglionare care dau cărnii 

aspect marmorat; 

- la splină sunt caracteristice infarctele marginale; 

- la rinichi se găsesc echimoze în substanța corticala, hemoragii și 

hematoame subcapsulare și în bazinetul renal; 

- pot fi prezente gastroenterita hemoragica si hiperplazia foliculilor 

Payer. 

b) în forma pectorala: 

- predomină localizarile pulmonare fibrino-necrotice. 

c) în forma intestinala: 

- leziuni de gastroenterită pseudomembranoasă și ulceronecrotică; 

- ileita, tiflita si colita difeteroida; 

- limfadenită hemoragică și necrotică; 

- în regiunile carpiene și ale conchiilor auriculare se pot intalni 

dermatite si necroze ale pielii. 

După inspecţia post-mortem carcasele şi masa gastro-intestinală la care s-au 

constatat modificările sus-amintite se confiscă şi se pun sub sechestru, autoritatea 

sanitar-veterinară raională/municipală este notificată despre suspiciunea de boală, 

iar o echipă de experţi veterinari de la laboratorul local se va deplasa la abator să 

recolteze probe. Ulterior, se vor demara procedurile de la punctul 23.6. 

 

23.6. Proceduri în caz de animal suspect sau carcasă suspectă de PPC  

Atunci când într-o unitate de abatorizare se suspectează pesta porcină clasică, se 

vor ordona următoarele acţiuni: 

a) se suspendă sacrificarea animalelor, cu excepţia celor care se află deja în 

zona de asomare, a căror sacrificare se contină, până la ultimul animal; 

carcasele se vor plasa sub sechestru; 

b) se vor securiza intrările şi ieşirile, pentru a se preveni intrarea sau ieşirea din 

unitate a personalului, vehiculelor şi animalelor; 

c)  se vor instala puncte de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din unitate; 

d) se vor impune restricţii asupra circulaţiei vehiculelor în/dinspre unitate; 

e) se vor bloca toate livrările de carne către unităţile beneficiare şi se vor 

inventaria loturile şi cantităţile de carne existente în abator; 

f) în cooperare cu specialiştii STSA şi IP CRDV, se vor preleva probe din 

fiecare lot existent, pentru examene suplimentare; 

g) se va executa trasabilitatea animalelor din locul care este suspect ca 

provenind dintr-un efectiv suspect de pestă porcină clasică; 

h) se va executa trasabilitatea tuturor loturilor de carne expediate anterior, cât şi 

a celor sechestrate în abator şi se va face o listă a beneficiarilor; 

i) loturile depistate ca infectate se vor preda, cu respectarea legislaţiei sanitare-

veterinare în vigoare, către o unitate de neutralizare unde vor fi distruse; 
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j) loturile de carne ale căror rezultate sunt negative la examenele de laborator 

vor fi prelucrate la unităţi de procesare termică a cărnii în conseve; 

k) abatorul va intra în procedura de dezinfecţie specifică; 

l) abatorul își poate relua activitatea după finalizarea operaţiunilor de 

dezinfecţie, la aprobarea autorităţii sanitar-veterinare locale. 
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PARTEA  IV 

 

Formulare specifice 
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Formularul nr. 1: Model de Raport de notificare internă pentru suspiciune  

 
 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Codul bolii  Ziua  Luna   Anul 

 

1. 
└───────────────────────────── 

Raionul 

 

2. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numele şi funcţia persoanei care raportează 

 

3. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică 

 

4. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Denumirea bolii 

 

5. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Metoda de diagnostic 

 

6.    7.      8. 

 
└───┴───┴───┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘ 

Data detecţiei iniţiale   Data estimativă    Nr. de focare 

separate a modificării   a primei infecţii    identificate 

statusului de sănătate 

 

    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)* 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

10*). Detalii referitoare la focar/focare 
Nr. de 

focare 
Specia Nr. de animale 

existente în focar 
Nr. de animale 

afectate 
Cu semne 

clinice 
Din care: 

Moarte Ucise Sacrificate 
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    11*). Detalii privind efectivul afectat 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    13*). Măsuri de control luate la data raportării 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

----------- 

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale 

pentru siguranţa alimentelor. 

 

        Şef STSA,      Şef adjunct STSA, 

            ..................           .......................... 

 

Şeful Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor, 

.............................. 
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Formularul nr. 2: Model de Dispoziție de supraveghere în suspiciunea 

pestei porcine clasice   
 

 

CLCB raionul/municipiul_______________________________ 

Nr____ Data___ / ___ / ______ 

 

Dispoziție  

de plasare sub supraveghere în suspiciunea pestei porcine clasice  
 

 

La data de ...................... s-a constatat oficial suspiciunea de pestă porcină 

clasică în curtea................................................exploataţia........………….............din 

localitatea......................................... prin urmare, autoritatea veterinară teritorială  

stabileşte următoarelere restricţii, pentru:  

a) curtea.................... 

b) ferma………………….. 

c) parte a comunei .................... 

d) zona .......................(descriere) 

- se interzice orice mişcare a animalelor în interiorul sau exteriorul 

exploataţiei; 

- animalele vor fi ţinute în adăposturi închise sau sub şoproane, în 

padocuri, pentru evitarea contactului cu animalele sălbatice sau cu 

dejecţiile provenite de la acestea; 

- nici un cadavru sau carne provenită  de la animale suspecte la pesta 

porcină clasică, incluzând măruntaie, hrană pentruanimale, ustensile, 

materiale, deşeuri, dejecţii, gunoi de grajd, purin, aşternut uzat sau orice 

obiect care ar putea transmite febra aftoasă nu poate părăsi exploataţia 

fără o autorizaţie de la autoritatea competentă, respectând măsurile de 

biosecuritate astfel încât să se minimizeze riscul propagării pestei 

porcine clasice; 

- mişcările de persoane, mamifere domestice, vehicule şi echipament 

dinspre sau înspre exploataţie sunt supuse condiţiilor şi autorizării de 

către autoritatea competentă; 

Această dispoziție rămâne în vigoare până la clarificarea situaţiei sub raport 

epidemiologic. 

 

 

Nume………………………………..Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal  

 

Semnătură 
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Formularul nr. 3: Model de Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la 

boală şi la măsurile instituite 
 
 
 
 

CLCB raionul/municipiul____________________________________________ 

Nr____ Data___ / ___ / ______ 

 

 

Dispoziție  

de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite 

 

 

Stimaţi cetaţeni, 

Pe teritoriul localităţii......................................, în  exploataţia........................ 

există suspiciunea de evoluţie a pestei porcine clasie. Centrul local de combatere a 

bolilor din raionul/municipiul...........................................a aplicat măsuri de 

control în conformitate cu prevederile HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la 

aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară 

veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice”. 

 Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziţii, se ordonă 

următoarele:  

- toate animalele din localitate se vor ţine închise în adăposturi, pentru a 

limita contactul cu alte animale domestice sau salbatice; 

- toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la animale din orice specie, din 

curtea proprie, vor fi anunţate, fară întârziere, medicului veteinar de 

liberă practică împuternicit; 

- toate cadavrele de animale, descoperite în locuri publice, se prezintă, 

fară întarziere, medicului veteinar de liberă practică; 

- până la clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologic în 

exploataţia......................................., se interzice organizarea pe teritoriul 

localitaţii de pieţe, târguri sau expoziţii de animale; 

- toate indicaţiile medicului uman şi ale medicului veterinar de liberă 

practică se respectă necondiţionat. 

Toţi cetăţenii din această localitate sunt obligaţi să respecte măsurile 

indicate în prezenta dispoziție.  

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă incalcarea legii și se 

sancționează în conformitate cu legislația în vigoare. 

Cu stimă, 

 

Nume………………………………..Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal  

 

 

Semnătură 
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Formularul nr. 4: Model de Raport de inspecție al exploatației de porcine 

 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul___________________________________________________ 
Nr. .............. data ___/___/_____ 

 

Raport de inspecție al exploatației de porcine 

Numarul de înregistrare al fermei/exploatatiei…………………................................ 

Numele deținătorului................................................................................................. 

Adresa deținătorului................................................................................................... 

Numele fermei......................................... ............................................................... 

Adresa fermei ......................................................................................................... 

Veterinar .................................................................................................................... 
1. Tipul fermei: 

C r e ș t e r e □ 

C r e ș t e r e  ș i  î n g r ă ș a r e □ 

I n g r ă ș a r e □ 

Un i t ă ț i  d e  i n s e m i n a r e  a r t i f i c i a l ă □ 

Creștere în aer liber □         Creștere în adăposturi □ 
 

2. Evaluarea normelor (măsurilor) de biosecuritate 

 DA NU 

Integritatea împrejmuirii     

Funcționalitatea  f iltrului sanitar veterinar prevăzut cu duș    

Echipament de protecție pentru persoanele care intră în fermă    

Rampe de încărcare / descărcare animale      

Echipament și mijloace de transport necesare fermei      

Folosirea mijloacelor de transport autorizate pentru 

transportul animalelor vii   

  

Transportul furajelor     

Spații de carantină pentru animalele achiziționate     

P revederea unei echipe , a unui echipament cât și a 

substanțelor dezinfectante  

  

Condiții pentru stocarea și manipularea medicamentelor de 

uz veterinar    

  

Respectarea tehnologiei pe principiul „totul plin totul gol”    

Camere pentru depozitarea în siguranță a carcaselor     

Prezența unei camere de necropsie     

Prezența unei camere amenajate special pentru activitatea 

veterinară  

  

Contract cu un centru de vecarisare     

Punct de dezinfecție pentru echipament și mijloace de 

transport    
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Alte observații _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Detalii privind efectivul de porci: 

Categoria de porci Nr. de porci Nr. de porci bolnavi Nr.  porci morți 

Scroafe    

Vieri    

Purcei neînțărcați    

Purcei înțărcați    

Purcei la îngrășat    

Total:    
 

4. Semne clinice: 

 DA NU 

Porcii din fermă prezintă semne clinice de boală     

 

Data când au fost înregistrate semnele de boală ___/___/_________ 

Categoria de porci la care a fost observată boala ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nr. de animale infectate înainte de inspecție_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 DA NU 

Dacă sunt animale moarte cu tabloul clinic relatat     
 

Nr. de animale afectate în momentul inspecției_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Semne clinice prezente:    

Porci găsiți morți sau agonici fără semne 

premonitorii  

 

Apatie, Inapetență   

Diaree intens – sanguinolentă   

Febră ( 40,5 - 420C )  

Tahipnee și puls accelerat   

Piele congestionată (înroșită) apoi cianaza 

extremități, abdomen  

 

Pierdere în greutate    

Avorturi în orice stadiune gestație  

Mulți purcei fătați morți  

Mulți purcei fătați cu anomalii  

Vomă sanguinolentă, constipație  (dificultatea sau 

imposibilitatea de eliminare a materialelor fecale), 

durere abdominală  
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Alte  constatari:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Leziuni notate în timpul examinării necropsice:____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Hrănire cu resturi menajere din gospodărie? Da □ Nu □ 

Numele_________________________________________________________ 

Adresa persoanei _________________________________________________ 

6. Se practică înseminarea artificială? Da □ Nu □ 

Numele____________________________________________________________ 

Adresa persoanei____________________________________________________ 

7. Activitatea veterinarului din fermă 

 DA NU 

Sunt completate zonele din registrul cu inspecțiile zilnice?   

Este o evidență a mortalității zilnice?   

Este o reactualizare exactă a tratamentelor și consultațiilor?   

Este mortalitatea mai ridicată decît pierderile comune?   

Dacă DA, au fost efectuate investigații în măsură să determine 

cauza? 

  

Este nr. de purcei nou născuți în acord cu parametrii 

tehnologici? 

  

Este nr. de purcei înțărcați în acord cu parametrii tehnologici?   

Tratament cu antibiotice   

Durata tratamentului   

Tipul antibioticului   

Eficiența la tratamentul aplicat   

Vaccinările de urgență sînt înregistrate în registrul 

epidemiologic? 

  

 

8. Rezultatele investigațiilor de laborator 

Data Nr. de 

grajduri 

Nr. de 

porci 

Tipul 

investigatiilor 

Tesuturi Sânge Rezultat 

       

       

9. Mutarea porcilor în interiorul fermei în ultimele 2 luni 

Detaliați___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Mutarea porcilor din fermă în ultimele 2 luni 

Detaliați___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



86 

 

11. Lista cu vizitatorii fermei: veterinari, mașini pentru transport furaje etc. 

Detaliați___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Rozătoare/insecte: sunt probleme în fermă cu rozatoarele/ insectele? 

Detaliați___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Alte comentarii:_________________________________________________              

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 

Data ___/___/______ și durata inspecției___________________________ 

 

 

Numele cu litere mari___________________Semnătura __________jkkkjjhjhhjhhhmmj 
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Formularul nr. 5: Act de necropsie 
 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

Raionul/municipiul___________________________________________________ 

Nr.______ data ___/___/_________ 

 

ACT DE NECROPSIE 
 

Subsemnatul ............................................................ dr. medic veterinar asistat de 

..........................................................am procedat la necropsia unui cadavru – specia 

.................... proprietatea ................................................. din localitatea .................. 

Necropsia a fost efectuată în locul.......................................în data de___/___/_____ 

CONSTATĂRI: 

 

IDENTIFICAREA ANIMALULUI 

Specia ..................rasa .................... sexul .......varsta ........... culoarea ...................... 

semne particulare .................................................................................................... 

 

DATE ANAMNETICE 

Animalul s-a îmbolnavit la data___/___/_____ cu urmatoarele simptome ........ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

A fost prezentat la medicul veterinar .............................................. de la 

(circumscriptia, clinica)............................................... la data ___/___/_____ 

stabilindu-se diagnosticul..................................................................... și tratamentul 

.................................................................................................................................... 

inscris în registrul de consultații și tratamente sub nr _______ /____/___/_____ 

Animalul a murit la data de ___/___/_____locul ....................................................... 
 

EXAMENUL EXTERIOR AL CADAVRULUI 

Starea de intreținere..................................................................................................... 

Modificări observate la examenul exterior al cadavrului: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

EXAMENUL CAVITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ANATOMOPATOLOGICE 

Cavitatea bucală........................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea toracică........................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea abdominală ................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea pelvină......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

Craniul.........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Aparatul locomotor .................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

PROBE RECOLTATE ȘI EXAMENELE DE LABORATOR SOLICITATE 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

REZULTATUL EXAMENELOR DE LABORATOR 

Anatomopatologic....................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bacteriologic................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

Virusologic.................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Parazitologic................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

Histologic....................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Toxicologic.................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

Alte examene .............................................................................................................. 

CAUZA MORȚII 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

Medic Veterinar 

Asistenți:        ........................................ 

..............................................        semnătura și parafa 

............................................. 

 

Proprietar 

............................................ 
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Formularul nr. 6: Ancheta epidemiologică inițială 

 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul__________________________________________________ 

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________ 

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________ 

 

 

ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ INIȚIALĂ 

 

A. Investigații epidemiologice pentru pesta porcină clasica: 

 

1. Data vizitei ___/___/_____ (zi/lună/an) 

2. Durata vizitei: ................... Ore 

3. Raport de vizită compus din: 

a) ....................................................................................................................... 

 b)........................................................................................................................ 

4. Exploatația vizitată de autoritatea veterinară competentă (proprietar, adresă, 

telefon, nr. unic, cod): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

5. Coordonatele exploatației: 

………………………………………………………………………………………

……………………………......................................................................................... 

B. Declarație privind statusul exploatației vizitate 

 

1. exploatația este |_| suspectată |_| infectată 

2. Exploatația a fost declarată suspectată/infectată pe baza: 

|_| inspecției clinice efectuate la data de ___/___/_______ (zi/lună/an)  

Durata inspecției: .............. Ore 

|_| confirmării prin buletin de laborator emis la data: ___/___/_____ 

(zi/lună/an) Durata: ............ Ore 

3. Suspiciunea de infectare/infectarea cu virusul pestei porcine africane s-a realizat 

pe baza: 

|_| notificării oficiale |_| trasabilității 

|_| anchetei epidemiologice |_| altele ................................................................ 

..................................................................................................................................... 

de către: 

|_| proprietar |_| medic veterinar de liberă practică 

|_| medic veterinar oficial |_| comerciant de animale 

|_| laborator |_| altele 

4. Dacă proprietarul de porcine deține exploatații cu alte locații 

Adresă: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 



90 

 

5. Tipul exploatației 

a) Prezența altor specii de animale în exploatație: 

|_| da |_| nu 

Se specifică specia și numărul de animale .................................................................. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b) Pentru exploatațiile profesionale, prezența altor utilități: 

|_| depozit de furaje 

|_| centrul de carantină pentru import 

|_| centrul de colectare pentru export 

|_| altele ............................................................................................................. 

|_| centru de crestere a vierilor 

|_| alte dependințe (încăperi accesorii).............................................................. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c) Prezența următoarelor specii și categorii de animale: 

|_| bovine  

|_| ovine  

|_| caprine  

|_| cabaline  

|_| păsări  

|_| alte animale de fermă.................................................................................... 

|_| animale sălbatice de captivitate.................................................................... 

|_| alte animale ................................................................................................ 

C. Localizarea geografică a exploatației 

Exploatația este localizată în: 

|_| zona arondată (repartizată ) DRSA/DMSA de asistență: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

|_| zona de protecție: 

..................................................................................................................................... 

|_| zona de supraveghere: 

..................................................................................................................................... 

|_| zona de vaccinare: 

..................................................................................................................................... 

D. Existența altor exploatații de porcine sau fonduri de vânătoare în care 

există mistreți, pe o rază de 1 km în jurul exploatației suspectate/infectate: 

|_| da |_| nu 

Adresa exploatației/exploatatiilor de proximitate:  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

E. Evoluția bolii în exploatație: 

Se întocmește o hartă referitoare la adăposturile pentru porcine existente în 

exploatație și diagrama fluxului de producție. Adăposturile pentru porcine și 

compartimentele acestora, drumurile interioare, precum si drumurile de acces la 



91 

 

exploatație, locuințele muncitorilor care activează în exploatație si care au 

localizare în incinta acestora și exploatațiile din jurul celei în cauză, trebuie 

identificate prin numere. 
 

F. Rezultatul examinărilor clinice: 

Pentru fiecare adăpost/compartiment/padoc cu porcine suspectate si infectate se 

precizează: 

Categoria de porcine: 

 ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Numărul și vârsta medie a porcinelor  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Semne clinice depistate 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Numărul și vârsta porcinelor afectate  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Numărul și vârsta porcinelor suspecte de contaminare 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Numărul și felul probelor prelevate pentru examenele de laborator 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

G. Date anamnetice privind apariția bolii: 

1. La ce dată au apărut primele semne clinice? ___/___/_____ (ziua/luna/anul) 

2. În care adăpost/compartiment/padoc? 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. Descrierea evoluției bolii în ultimele zile (istoricul bolii) 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

4. Dacă porcinele au fost supuse unor tratamente medicamentoase în ultimele 21 de 

zile? 

|_| da |_| nu 

5. Ce medicamente și regimuri de administrare 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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6. Efectul administrării medicamentelor: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

7. Rezultatul diagnosticului diferențial (daca a fost făcut) 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

H. Examenele de laborator pentru porcinele de la care s-au prelevat probe si 

evaluarea rezultatului acestora: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

1. Numărul total de porcine din exploatatie: 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

2. Categoria de porcine: 

……………………………………………..………………………………………... 

3. Nr. de identificare a porcinelor (se completeaza pentru exploatatiile 

profesionale): 

................................/......................................../..................................../...................... 

.............................../......................................../.................................../........................ 

................................/......................................./................................../......................... 

.............................../......................................../................................/........................... 

4. Localizarea acestora în exploatație, cu precizarea 

adăpostului/compartimentului/padocului: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5. Dacă au fost prelevate, în ultima lună, probe pentru examene de laborator: 

|_| da |_| nu 

6. Data ___/___/_____ (ziua/luna/anul) 

7.Dacă au fost animalele bolnave si/sau suspecte: 

|_| izolate |_| nu au fost izolate 

8. Evoluția mortalității înainte de notificarea suspiciunii sau a bolii: 

Se specifică numărul de porcine care au murit, în ultimele 4 săptămâni, în 

exploatație. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

I. Porcine prezente în exploatație: 

Scroafe............................................................................................................... 

Vieri................................................................................................................... 

Purcei sugari...................................................................................................... 

Porcine tineret................................................................................................... 

Porcine la îngrăsat............................................................................................. 
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J. Numărul de porcine bolnave, pe categorii de producție: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

K. Alte specii de animale prezente în exploatație și numărul acestora: 

1. Bovine Da/nu................................................................................................. 

2. Ovine Da/nu.................................................................................................. 

3. Caprine Da/nu................................................................................................ 

4. Cabaline Da/nu.............................................................................................. 

5. Păsări Da/nu.................................................................................................. 

6. Câini Da/nu.................................................................................................... 

7. Pisici Da/nu................................................................................................... 

8. Iepuri Da/nu................................................................................................... 

9. Altele Da/nu……………………………….................................................. 

L. Date privind furajarea porcinelor: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

1. Sunt porcinele furajate cu resturi menajere de origine animală provenite din alte 

exploatații? 

|_| da |_| nu 

2. Numele persoanelor de la care s-au preluat resturile menajere de origine 

animală? 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3 Sunt porcinele furajate cu resturi menajere de origine animală (care sînt 

provenite din gospodăria proprie? 

|_| da |_| nu 
 

M. Date privind relațiile epidemiologice cu alte porcine: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

1. Există contacte cu animale din exploatațiile din vecinătate? 

|_| da |_| nu 

2. Numele și adresa exploatațiilor de contact: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

N. Date privind introducerea de porcine în exploatație: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

1. Au fost introduse porcine sau animale din alte specii, în exploatație, în ultimele 

6 săptămâni? 

|_| da |_| nu 
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2. Numărul și originea acestora:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. Animalele introduse provin dintr-o exploatație în care se cresc și porcine? 

|_| da |_| nu 

4. Numele și adresa persoanei care a transportat porcinele sau alte specii de 

animalele în exploatație? 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5. Transportul porcinelor sau al altor specii de animale în exploatație s-a efectuat 

cu un vehicul al proprietarului/deținătorului exploatației? 

|_| da |_| nu 

6. A fost acest vehicul de transport împrumutat altor persoane? 

|_| da |_| nu 

7. Vehiculul utilizat a fost supus dezinfecției înainte de transport? 

|_| da |_| nu 
 

O. Date privind porcinele livrate din exploatații: 

1. Au fost livrate porcine din exploatație în ultimele 6 săptămâni? 

|_| da |_| nu 

Data livrării, numărul de porcine livrate și destinația acestora ___/___/_____ ; 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. Dacă nu au fost transportate cu un vehicul ce aparține proprietarului exploatației, 

se specifică numărul de identificare al vehiculului și numele persoanei care a 

efectuat transportul: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. Livrarea porcinelor la destinație a fost efectuată? 

|_| de către proprietarul care a livrat porcinele, fără a transporta și alte specii 

de animale în acelasi transport; 

|_| de către proprietarul care a livrat animalele, împreună cu alte specii de 

animale; 

|_| de către un transportator autorizat, cu precizarea numelui si a numărului 

de autorizare al acestuia. 

4. Informații privind destinația porcinelor livrate din exploatație: 

a) Adresa destinației de livrare: 

..................................................................................................................................... 

b. Dacă până la destinația de livrare, porcinele au trecut prin alte exploatații de 

porcine sau centre de colectare pentru porcine: 

..................................................................................................................................... 
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P. Date privind modalități de transmitere indirectă a pestei porcine clasice: 

..................................................................................................................................... 

1. Există unelte, mașini agricole, materiale deținute de proprietarul exploatației 

suspecte/infectate, împrumutate altor persoane? 

|_| da |_| nu 

2. Identificarea persoanelor cărora le-au fost împrumutate cele menționate la pct. 1 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. A preluat exploatația gunoi de grajd de la alte exploatații de porcine aflate pe o 

rază de 200 de metri de exploatația suspectă/infectată? 

|_| da |_| nu 

4. A fost livrat gunoi de grajd din exploatația suspectă/infectată în ultimele 4 

săptămâni? 

|_| da |_| nu 

5. Date privind destinația gunoiului livrat: 

Denumirea și nr. unic al exploatație: 

..................................................................................................................................... 

Adresa exploatației: 

..................................................................................................................................... 

Data livrării (ziua/luna/anul) ___/___/_____ 

6. A fost livrat gunoi către exploatația suspectă/infectată în ultimele 4 săptămâni? 

|_| da |_| nu 

7.Informații despre originea gunoiului: 

Denumirea si nr. unic al exploatației:  

..................................................................................................................................... 

Adresa exploatației: 

..................................................................................................................................... 

Data livrării (ziua/luna/anul) ___/___/_______ 

Q. Date privind persoanele care au avut acces în exploatații: 

1. Numele și adresa persoanelor care au vizitat exploatația suspectă/infectată în 

ultimele 4 săptămâni: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. Medici veterinari, cu excepția celor angajați de proprietarul exploatației, medici 

veterinari de liberă practică și medici veterinari oficiali care au în responsabilitate 

exploatația: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3. Persoane care se ocupă cu transportul sau comercializarea de porcine: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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4. Persoane care se ocupă cu transportul sau comercializarea de produse sau 

subproduse provenite de la porcine: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

5. Persoane deținătoare de porcine: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

6. Persoane ce aparțin unor societăți al căror obiect de activitate este colectarea, 

transportul și procesarea gunoiului de grajd  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

7. Persoane care lucrează în exploatații profesionale de porcine: 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

8. Transportatori de animale: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

R. Persoane care nu au venit în contact cu porcine, dar au vizitat exploatația 

suspectă/infectată: 

Numele și adresa/Data ___/___/_____/Scopul vizitei 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

S. Date privind ecarisarea si procesarea porcinelor moarte: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Ș. Comentarii suplimentare: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Numele și semnătura medicului veterinar 

care a întocmit ancheta 

…………………………………………................... 

 

Șef Subdiviziunea teritorială ANSA 

raionul/municipiul.............................   _________________ 
         semnătura 
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Formularul nr. 7: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii 

 
 

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) 
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Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare 
 
 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ 

PENTRU CONFIRMARE 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Codul bolii  Ziua  Luna   Anul 

1. 
└───────────────────────────── 

Raionul 

 

2. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numele şi funcţia persoanei care raportează 

 

3. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică 

 

4. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Denumirea bolii 

 

5. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Metoda de diagnostic 

 

6.                         7.                       8. 
└───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘    └───┴───┴───┴───┘ 

    Data detecţiei iniţiale      Data estimativă              Nr. de focare 

    separate a modificării       a primei infecţii            identificate 

    statusului de sănătate 

 

    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*) 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

 

    10*). Detalii referitoare la focar/focare 
Nr. de 

focare 
Specia Nr. de animale 

existente în focar 
Nr. de animale 

afectate 
Cu semne 

clinice 
Din care: 

Moarte Ucise Sacrificate 
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    11*). Detalii privind efectivul afectat 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    13*). Măsuri de control luate la data raportării 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

--------- 

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale 

pentru siguranţa alimentelor. 

 

 

        Şef STSA,       Şef adjunct STSA, 

            ..................          .......................... 

 

Şeful Secţiei supraveghere sanitar - veterinară, 

.............................. 
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Formularul nr. 9: Ancheta epidemiologică finală 

 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul__________________________________________________ 

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________ 

Medic veterinar oficial dr.___________________________________________ 

 

ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ FINALĂ 

 

efectuată în focarul de PPC______________din exploatața ___________________ 

satul__________________________raionul______________________________ 

intocmită la data de ____/____/__________ 

 

A. Identificarea și localizarea focarului 

a. Date topografice ale locului unde evoluează boala: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Căi de comunicatțe: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Particularități climatice: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Prezentarea efectivului de animale pe categorii: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

e. Condiții igienice, de microclimat și date privind furajarea: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

B. Anamneza 

a. Data apariției primelor cazuri de boală: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Data la care a fost anunțată suspiciunea: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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c. Vectorii incriminați: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Aspecte clinice si morfopatologice:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

e. Imprejurările în care s-a observat îmbolnăvirea: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

f.  nr. de animale îmbolnavite și moarte :  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

g. Sacrificări de necesitate, antecedente patologice ale animalelor sacrificate, 

leziuni morfopatologice: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

h. Investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

C. Date epidemiologice generale 

a. Situația epidemiologică a zonei (descriere cât mai completă a situației din focar, 

a extinderii bolii în alte curți, a nr. exploatațiilor în care a apărut boala etc.): 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Mișcările de animale din efectiv în ultima perioadă:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Efectivele de animale receptive din curte și vecini:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Efectivele de animale din localitatea contaminată:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

e. Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic folosit) 

și data: 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

f. Dinamica morbidității și mortalității în focar:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

g. Alte informații:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

D. Concluzii: 

a. Diagnosticul și baza în care a fost pus: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Originea bolii: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Gradul de întindere a epidemiei: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

E. Măsuri de combatere : 

a. Măsuri privind animalele bolnave:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Măsuri privind animalele sănătoase:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

d. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

Numele și semnătura medicului 

care a întocmit ancheta 

 

dr. ……………………………………… 
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Formularul nr. 10:  Dispoziție de instaurare a zonelor de 

protecție și supraveghere 
 

CLCB raionul/municipiul ___________________________________________  

Nr._____Data____ / _____ / __________ 

 

Dispoziție de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere 

cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire 
 

Ca urmare a confirmării oficiale a bolii PPC (pesta porcină clasică) în 

exploatația/fondul de vanătoare nr. ..............................................cod..................... 

proprietar/administrator…………………………….adresa………………………………

localitatea……………......................,Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) 

din raionul/municipiul ……………........................eliberează următoarea dispoziție: 

 

Dispoziție  

 

Având în vedere că în data de ........................, la efectivul de porci din exploatația 

..............................................,din localitatea..........................................................., 

adresa........................................................... raionul/municipiul................................ 

s-a confirmat boala pesta porcină africană, se instituie în jurul focarului o zonă de 

protectie de 3 km, pe raza localității/localitaților...................................................... 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

De asemenea, pe o raza de 10 km în jurul focarului, se instituie o zonă de 

supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localitilor 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

In aceaste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica 

măsurile stabilite în legislația națională specifică: HG nr. 1368 din 19.12.2016 

„Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” Anexa nr. 1 Norma 

sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice); Planului 

de contingență al Republicii Moldova pentru pesta porcină clasică; Manualului 

operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină clasică.  

Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și 

raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția 

raională/municipală pentru siguranța alimentelor, prin șeful secției sănătate 

animală. 

Nerespectarea acestei dispoziții reprezinta încălcarea legii și se 

sancționează în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Nume……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal 
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Formularul nr. 11: Fișă de evaluare 

 

 

DIRECŢIA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

RAIONALĂ/MUNICIPALĂ 

 

 

Localitatea_____________________ 
                        (comuna, oraşul, municipiul) 

 

Raionul ______________________ 

           

 

FIŞĂ DE EVALUARE 

           

 

Subsemnaţii, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. ____ 

din ______________:  

medic veterinar oficial ________________________ 

primar sau reprezentant al acestuia __________________________________ 

reprezentant al Direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi 

alimentaţie____________________ astăzi, întruniţi în comisie, am examinat un 

animal din specia __________, cauza examinării _________, confirmată prin 

buletinul de analiză nr._____din __________,eliberat de 

________________________, proprietatea __________,codul exploataţiei 

____________, în localitatea (comuna, satul, oraşul, municipiul) __________ 

raionul ___________________. 

 

a) Identitatea animalului 

Nr. matricol ____________ 

Sexul _________________ 

Vîrsta __________________ 

Greutatea ________________ 

Culoarea  ________________ 

Semne particulare __________ 

Starea fiziologică  ___________ 

Productivitatea __________________ 

Valoarea genetică  ___________ 

Clasa __________________ 

 

b) Dezvoltarea corporală 

Clasa _____________ 

În urma examinării am stabilit că valoarea de plată a animalului este de 

_________ lei. 
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   În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 

privind activitatea sanitar-veterinară, pentru animalul sus-menţionat se vor lua 

următoarele măsuri: 

- uciderea animalului ___________ 

- sacrificarea animalului  _________ 

- efectuarea curăţeniei mecanice şi a dezinfecţiei ____________.                              

  

Medic veterinar oficial al Direcţiei raionale/municipale pentru siguranţa 

alimentelor _____________________________         L.Ş.   

                  

Reprezentant al Direcţiei raionale/municipale pentru agricultură şi 

alimentaţie ______________________________________         L.Ş. 

 

Primar/reprezentant al acestuia______________________       L.Ş.                  

                             

Proprietar al animalului _______________________________ 
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Formularul nr. 12: Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a 

pestei porcine clasice 
 

CLCB raionul/municipiul____________________________________________ 

Nr._____Data____ / _____ / __________ 

 

Dispoziție de ucidere în caz de confirmare a pestei porcine clasice  

cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire 
 

Proprietar....................................................Adresa............................................... 
 

Stimate domnule/doamnă, 

Ca urmare a constatării oficiale a izbucnirii focarului de pestă porcină 

clasică în efectivul dvs. de porcine, Centrul Local de Combatere a Bolilor din 

raionul/municipiul..........................................., eliberează urmatoarea 

 

Dispoziție  

 

Având în vedere că în data de ___/___/_____ la efectivul de porcine din 

exploatația dumneavoastră se confirmă evoluția pestei porcine clasice și pentru a 

reduce pericolul de răspândire a acestei boli în efectivele de porcine învecinate, 

prin prezenta dispoziție se ordonă uciderea imediată și distrugerea porcilor care 

se află în exploatația................................................. / la adresa dvs. precum și a 

carcaselor, și furajelor provenite de la acestea. 

Porcinele din efectivul dumneavoastră vor fi evaluate și veți fi compensat la 

prețul pieței din ziua uciderii.  

Executarea măsurilor ordonate este realizată de angajați sau persoane 

însărcinate de Direcția teritorială sănătate animală a raionului/municipiului  

......................................., de Consiliul Local al Primăriei............................... 

respectiv de autoritățile poliției locale. 

Toate spațiile și adăposturile în care au fost ținute animale bolnave sau 

suspecte de boală precum și obiectele de orice fel care ar putea fi purtătoare de 

agenți patogeni, inclusiv vehiculele care au intrat în contact cu aceste animale vor 

fi obligatoriu curățate și dezinfectate, conform indicațiilor medicului veterinar 

oficial. 

Furajele și așternutul animalelor potențial purtatoare de agenți patogeni 

terbuie arse sau ambalate la un loc cu gunoiul. 

Gunoiul va fi depozitat pe o platformă sigură, dezinfectat conform 

indicațiilor medicului veterinar oficial și menținut acolo cel puțin trei săptămâni; 

scurgerile lichide din adăposturile de porcine sau din alte locuri în care au fost 

ținute porcinele trebuie dezinfectate conform indicațiilor medicului veterinar 

oficial. 

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se 

sancționează în conformitate cu legislația în vigoare  

Cu stimă, 

Numele și semnătura Conducătorului CLCB raional/municipal  
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Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului 
 
 

Centrul Local de Combatere a Bolii 

Raionul/municipiul........................................... 

Adresa.............................................................. 

 

Catre Autoritatea locală pentru Protecția Mediului  

a raionului/municipiului_____________________  

  Adresa___________________________________ 

 

        Domnului Director______________________ 

 

Având în vedere următoarele: 

- confirmarea unui focar de pestă porcină clasică în exploatația/ocolului 

silvic ____________________proprietar/administrator _____________________; 

- faptul ca, în raionul /regiunea____________________,nu există nici o 

unitate de neutralizare; 

- faptul că materiile de risc rezultate în cadrul aplicării măsurilor de control 

în focar sunt deosebit de periculoase pentru răspândirea virusului în teritoriu; 

- faptul că utilizarea unor metode alternative de neutralizare acolo unde nu 

există unități și capacități suficiente de prelucrarea materiilor de risc Centrul Local 

de Combatere a Bolii solicită acordul dumneavoatră pentru neutralizarea materiilor 

de risc rezultate din focar prin îngropare/incinerare. 

În acest context, va solicităm aprobarea pentru utilizare în acest scop a unei parcele 

de pământ, și coordonate ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Terenul pentru care se înaintează solicitarea îndeplinește următoarele 

caracteristici: 

- este plasat la minimum 500 m în aval de direcția de curgere a apei 

subterane, în afara perimetrului locuibil sau al altor obiective economice, militare 

sau culturale; 

- este plasat în afara ariei de vizibilitate a drumurilor și a căilor ferate; 

- nu este plasat pe direcția dominantă a vantului care să transporte emisii de 

mirosuri spre ariile locuite; 

- este situat pe o zona cu teren stabil, nealunecos; 

- nu se află într-o zonă înundabilă; 

- nu se află în calea torentelor sau a unor zone cu risc înalt de inundație; 

- nu se află în ariile protejate sau de protecție sanitară a surselor de apă 

potabila sau a surselor de colectare a apelor minerale ; 

- este plasat pe un teren rezistent la apă sau greu permeabil. 

 

Data..........................................      Semnătura (Primar) 

 .......................................................  
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Formularul nr. 14: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare 
 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul____________________________________ 

 

ACT 

de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare 

din______________________________ 
 

Noi, subsemnaţii _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
confirmăm, că pe data_______________  la unitatea___________________________________ 

din ______________________________________________am efectuat următoarele operaţiuni: 

 

Nr. Felul 

obiectivului 

Numărul Suprafaţa 

(m2) 

Preparatul 

utilizat 

Temperatura 

(0C) 

Concentraţia 

(%) 

       

       

       

       

       

 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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Formularul nr. 15: TABEL privind evidența vaccinării / revaccinării 

 
 

TABEL 
 

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

în localitatea........................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 
Nr. 

 
Proprietarul 

 
Adresa 

 
Codul de 

identificare 
(IDNP/IDN) 

 
Nr. de 

identificare 
al animalului 

Animale  
Semnătura 
proprietarului 
 
 
 
 

 

V
a

c
c
in

a
te

 

 

Nevaccinate 

S
u

b
 

v
îr

s
ta

 d
e

 

v
a

c
c

in
a

re
 

C
a
u

z
e

  

o
b

ie
c

ti
v

e
 

R
e
fu

z
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Formularul nr. 16: Act sanitar veterinar de stingere oficială a  bolii 

 

 

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 .......................... 

    5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii: 

    a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate 

................................. 

    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) 
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Scopul acestui manual este de a da instrucţiuni detaliate şi 

informaţii despre cum se va interveni, pas cu pas, într-un focar de boală.

El va servi, deopotrivă, pentru intervenţia în focarele de pestă porcină clasică şi de pestă porcină africană la mistreţi
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PARTEA I

GENERALITĂŢI



Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu despre cum trebuie acţionat în cazul suspiciunii şi confirmării PPC/PPA, de a stabili conduita de alertă şi intervenţie în caz de necesitate pentru PPC/PPA în profilaxia bolii şi măsurilor de combatere.



Manualul descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea măsurilor de control pentru pesta porcină clasică (PPC) sau pesta porcină africană (PPA), începând de la anunţarea suspiciunilor de boală, notificarea lor către Autoritatea Competentă Centrală, activarea Centrului Local de Combatere a Bolii, eventual  a Centrului National de Combatere a Bolii până la aplicarea măsurilor de control al bolii în focare și stingerea bolii. 



Formularistica necesară diferitelor etape de combatere este atașată la sfârșitul manualului, în partea IV Formulare specifice.









Link-uri de interes:



Guvernul Republicii Moldova: http://www.gov.md

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: http://www.maia.gov

Ministerul Afacerilor Interne: http://www.mai.gov.md

Ministerul Justiției: http://www.justice.gov.md

Ministerul Mediului: http://www.mediu.gov.md

Ministerul Sănătății: http://www.ms.gov.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: http://www.ansa.gov

Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară: http://www.crdv.moldagro.md

Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE): http://www.oie.int

EUROLEX (link legislativ): http://www.eurolex.ro

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/

Uniunea Europeană: http://europa.eu/

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO): http://www.fao.org/home/en/















Capitolul 1: Prevederi normative	



Prevederile normative pentru controlul la suspiciunea şi confirmarea unor cazuri de pestă porcină clasică sau pestă porcină africană la porcii mistreţi sunt descrise la cap. II „Prevederi normative” în Planul de contingență pentru PPC și în Planul de contingență pentru PPA. 



Capitolul 2: Introducere



Pesta porcină clasică (PPC)  şi pesta porcină africană (PPA) sunt boli virale majore şi foarte contagioase ale porcilor domestici şi sălbatici. Datorită impactului lor major asupra efectivelor de porcine domestice şi faunei, ambele boli sunt notificabile la confirmarea lor într-un teritoriu la Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE).  



Pesta porcină clasică este cauzată de un virus din genul Pestivirus, familia Flaviviridae, având drept gazde naturale porcii domestici şi pe cei sălbatici.



Pesta porcină africană este cauzată de un virus din genul Asfivirus, familia Asfaviride, având drept gazde naturale atât porcii domestici, cât şi pe cei sălbatici, însă acest virus are abilitatea de a se replica şi în căpuşele cu platoşă moale din genul Ornithodorus.



Deşi rezistenţa viruşilor în cauză este diferită în mediile de viaţă şi în produse şi subproduse, bolile produse de ambii viruşi sunt asemănătoare în privinţa semnelor clinice şi a modificărilor anatomo-patologice, astfel încât singura modalitate de a deosebi agentul patogen este diagnosticul de laborator. Ambele boli se manifestă cu o serie de simptome şi leziuni nespecifice  comune multor altor boli, inclusiv virale, bacteriene sau neinfecţioase.



Importante în recurenţa sau cronicizarea bolii într-o zonă sunt structura socială şi mărimea populaţiei pe porci mistreţi. În cazul metapopulaţiilor de porci mistreţi (de peste 2000 de exemplare) unde animalele vin uşor în contact, ambele boli pot deveni endemice. În cazul populaţiilor mai mici şi care nu vin neapărat în contact (între 1000-1500 de exemplare), răspândirea bolii poate fi mai greoaie, persistenţa ei depinzând de factorii epidemiologici şi ecologici specifici zonei. 



Ca metode de prevenire a răspândirii, în cazul ambelor boli, porcii sălbatici găsiţi bolnavi sunt ucişi, iar cadavrele lor se distrug sub control oficial. 



În cazul pestei porcine clasice, dacă boala ameninţă să se răspândească în teritoriu, se poate apela la vaccinarea de urgenţă, cu aprobarea prealabilă a planurilor de vaccinare de către Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE). În cazul pestei porcine africane, nu există un vaccin omologat.



Capitolul 3. Profilaxia generală în vederea prevenirii pestei porcine clasice / pestei porcine africane în populaţia de mistreti 



În cadrul programului de eradicare a PPC şi a monitorizării evoluţiei pentru PPA urmează programe de testare şi diagnosticare în laborator a tuturor mistreţilor împuşcaţi, accidentaţi  sau găsiţi morţi.

3.1. Măsuri de profilaxie generală în PPC/PPA



a) Comunicarea efectivă între autorităţile veterinare, practicienii veterinari şi managerii fondurilor de vânătoare;

b) Crearea unui sistem eficace de raportare a bolii;

c) Politici stricte privind monitorizarea efectivelor de mistreţi pe categorii de vârstă şi sexe, a fondurilor de vânătoare, a culoarelor de circulaţie a mistreţilor, importul şi comerţul de mistreţi vii, carcase şi carne;

d) Supravegherea prin recoltarea de probe de la mistreţii vânaţi, accidentaţi, sau găsiţi morţi;

e) Controlul centrelor de colectare a vânatului sălbatic;

f) Urmărirea valorificării şi procesării cărnii provenite de la porcii mistreţi;

g) Carantina mistreţilor proveniţi din comerţ înainte de introducerea lor în fondurile de vânătoare, rezervaţii sau în alte  locuri special amenajate;

h) Obligativitatea ecarisării fondurilor de vânătoare; 

3.2. Măsuri de profilaxie specifică 



Vaccinarea de urgenţă a mistreţilor prin utilizarea momelilor vaccinale cu vaccin viu atenuat este posibilă doar pentru pesta porcină clasică şi doar cu aprobarea Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE).

 

3.3. Masuri de profilaxie medicală



Nu există vaccinuri şi vaccinare pentru pesta porcină africană.

Nu există tratament eficient pentru pesta porcină clasică / pesta porcină africană.



















Capitolul 4. Date privind etiologia, simptomatologia şi diagnosticul bolii

4.1. Pesta porcină clasică

4.1.1. Date generale



Boala este produsă de un virus din familia Flaviviridae, genul Pestivirus. Rezervoarele naturale ale virusului le constituie porcii domestici şi mistreţi, în cazul în care aceştia intră în contact. Transmiterea bolii este facilitată şi prin:

a) contactul direct dintre animale, prin secreţii, excreţii, material seminal, sânge;

b) circulaţia în habitatul natural a vânătorilor, paznicilor de vânătoare, pădurarilor și a altor persoane care pot vehicula virusul;

c) carnasierele domestice și sălbatice, păsări sălbatice;

d) deşeuri alimentare, masa gastro-intestinală sau cadavre abandonate sau alte materii și materiale ce pot fi contaminate;

e) infecţii transplacentare;



Sursa virusului o constituie:

a) sângele şi ţesuturile, secreţiile şi excreţiile animalelor bolnave şi moarte;

b) purceii infectaţi congenital cu viremie persistentă şi care pot împrăştia virusul perioade foarte lungi de timp (luni);



Căile de infecție sunt: 

a) ingestia;

b) contactul cu mucoasa oro-nazală;

c) leziuni ale pielii; 

d) inseminările (însămânțare pe cale artificială);

e) contactul cu sângele animalelor bolnave.

4.1.2. Elemente de diagnostic 



Perioada de incubație a virusului PPC este de 2-14 zile.

 

Semne clinice în forma acuta: 

a) febra (41ºC), anorexie, letargie, hiperemie multifocală și leziuni hemoragice ale pielii;

b) conjunctivite, cianoza pielii, în special a extremităților;

c) constipație, diaree, vomitări ocazionale, dispnee, tuse;

d) ataxie, pareze și convulsii;

e) moarte, după 5-15 zile de la apariția semnelor clinice;

f) mortalitatea la mistreții tineri poate atinge 100%;



Semne clinice în forma cronica:

a) apatie, apetit capricios, pirexie (stare febrilă cauzată de o infecție);

b) diaree prelungită;

c) refacere aparentă cu eventuale recăderi și moarte, în final.



Semne clinice în forma congenitală:

a) tremor congenital, slăbiciune, dezvoltare greoaie pe parcursul câtorva săptamâni sau luni, urmată de moarte;

b) purceii afectaţi sunt normali din punct de vedere clinic, dar rămaşi în urmă cu creşterea, prezintă viremie persistentă, fără răspuns imun.

 

Forma moderată la scroafe:

a) pirexie trecătoare şi inapetenţă;

b) moartea fetuşilor, resorbţie, mumificare, naştere prematură;

c) avort (rar).

 

 4.1.3. Leziuni morfopatologice



În forma acută:

a) peteşii şi echimoze răspândite neuniform, în ganglionii limfatici, laringe, vezică, rinichi, conexiunea ileo-cecală;

b) infarcte multifocale marginale pe splină, caracteristice, deşi nu sunt întotdeauna prezente, însoţite de leucopenie si trombocitopenie;

c) ganglionii limfatici sunt măriţi în volum şi hemoragici;

d) encefalomielite cu îngroşări perivasculare.



În forma cronică:

a) butoni ulceroși în cecum și în intestinal gros;

b) modificări ale țesutului limfoid;

c) adesea, lipsesc leziunile hemoragice și inflamatorii.



În forma congenitală:

a) erori în formarea mielinei din SNC;

b) hipoplazie cerebelară, microencefalie;

c) hipoplazie pulmonara, hidropizie și alte malformații;

4.1.4. Diagnostic diferenţial



Se realizează fată de: 

a) pesta porcină africană care nu se poate distinge numai pe baza semnelor clinice si anatomopatologice. Este esențială trimiterea probelor pentru examinarea de laborator;

b) infecţii cu virusul diareei virale bovine, este produsă de un Pestivirus din familia Flaviviridae, înrudit cu virusul pestei porcine clasice;

c) salmoneloza;

d) erizipel;

e) pasteureloza acuta;

f) alte encefalomielite virale;

g) streptococie;

h) leptospiroza;

i) intoxicațiile cu  substanţe cumarinice, sare;



4.2. Pesta porcină africană



4.2.1. Date generale 

Boală virală sistemică,  contagioasă, febrilă, asemănătoare pestei porcine clasice.  Se poate transmite prin căpuşe cu cuticula moale din genul Ornithodorus spp.

 

Boala a fost diagnosticată la porcii domestici din Africa şi porcii sălbatici şi domestici din Europa, America Centrală şi de Sud. Până în prezent nu s-au înregistrat îmbolnăviri pe alte continente, dar ele sunt, cu certitudine, posibile.



Virusul care produce boala este unicul arbovirus cu lanţ dublu de ADN, unic, cu caractere de Iridoviridae şi Poxviridae (Familia  Asfarviridae), fiind mult mai rezistent şi stabil în mediu decât virusul Pestei porcine clasice. Poate produce mortalitate foarte mare şi omoară suine de toate vârstele. Nu există tratament sau vaccin. Unii autori  consideră că porcii sunt afectaţi accidental, virusul afectând natural doar căpuşele



4.2.2. Surse de contaminare

a) Sângele, ţesuturile, excreţiile sau secreţiile provenite de la animale bolnave sau moarte ce pot contamina:

direct: 

· contact între specii susceptibile;

indirect:

· hrană contaminată;

· vehicule, habitat, păşune;

· haine, încălţăminte;

· vizitatori, comercianţi;

· veterinari. 

b) Căpuşe cu cuticula moale din Genul Ornithodorus anterior infectate;

c) Transfrontalier boala se transmite prin resturi alimentare rezultate de la igienizare în porturi, aeroporturi şi hoteluri internaţionale.



4.2.3 Patogeneză

a) Căi de infecţie: orală (principală) şi transcutanată;

b) Mecanism de infecţie: inducerea unui sindrom hemoragipar sever, consecutiv distrugerii de mononucleare şi fagocite;

c) Stare de purtător: viremie posibil 5-8 săptămâni, dar rămân purtători de virus, fără dezvoltare de anticorpi neutralizanţi;

d) Răspuns imun: atipic, dependent de tulpina de virus:

· tulpinile virulente distrug celulele Langerhans şi nu produc anticorpi, testul de imunofluorescenţă detectând antigen pe termen lung;

· tulpinile puţin virulente nu distrug celulele Langerhans şi produc anticorpi, şi după 7 zile de la infecţie, testul de imunofluorescenţă este negativ;

· Atipic pentru virusuri: IgG-urile produse de acest virus nu pot sista viremia şi nici nu neutralizează în totalitate virusul.



4.2.4 Perioada de incubaţie

a) 2-3 zile, în cazul infecţiilor experimentale;

b) 5-15 zile, în cazul infecţiilor naturale;

c) Posibil chiar câteva săptămâni, în cazul infecţiilor naturale cu tulpini slab patogene.



4.2.5. Evoluţie clinică

Diferită, dependentă de virulenţa tulpinii de virus infectante:

a) În infecţii cu tulpini de virus foarte virulente:

· forma supraacută;

· forma acută;

b) În infecţii cu tulpini moderat virulente:

· forma subacută;

c) În infecţii cu tulpini cu virulenţă redusă:

· formă cronică sau inaparentă.



4.2.5.1. Forma supraacută

a) apare sporadic;

b) porci găsiţi morţi sau agonici fără semne premonitorii;

c) uneori respiraţie superficială anterior morţii.



4.2.5.2. Forma acută

a) febră: (40,5-42 grade C) timp de 12-14 zile, apoi revenire la normal;

b) inapetenţă;

c) animalele stau îngrămădite la întuneric;

d) se deplasează cu greutate (uneori necoordonare a mişcărilor, cu 24-48 ore anterior morţii);

e) pielea se înroşeşte, apoi devine cianotică;

f) tahipnee şi puls accelerat;

g) descărcări sanguinolente sau mucopurulente oculare şi nazale;

h) semne de durere abdominală (arcuire a spatelui, mers greoi);

i) vomă sanguinolentă, constipaţie sau diaree abundent sanguinolente;

j) avorturi la orice vârstă de gestaţie (diferite de PPC);

k) moarte după 6-13, maximum 20 de zile, posibil chiar la 100% din efectiv.



4.2.5.3. Forma subacută

a) simptomatologie mai estompată, cu febră fluctuantă, pneumonie, depresie, avorturi,

b) durată până la 30 zile,

c) mortalitate 30-70% după 15-40 zile de boală



4.2.5.4. Forme cronice şi inaparente

a) posibil inaparente, doar cu seroconversie;

b) posibil febră 2-3 săptămâni, apoi remisie;

c) mici pete roşii, ce devin necroze şi chiar ulcere;

d) pericardite, pleurite adezive, pneumonii;

e) tumefacţii articulare, chiar artrite;

f) avorturi;

g) mortalitate redusă după reacutizări.

Animalele care trec prin boală rămân purtătoare de virus pe viaţă.

4.2.6. Morbiditate si mortalitate

Sunt dependente de virulenţa tulpinii de virus infectant, de existenţa unor infecţii asociate, de existenţa animalelor tinere sau gestante:



100% morbiditate şi aproape 100% mortalitate în infecţiile cu tulpini de virus foarte virulente.



Până la 60-70% morbiditate şi 30-70% mortalitate în infecţii cu tulpini moderat patogene. Mortalitatea poate creşte atunci când există infecţii asociate, animale tinere sau gestante.



Porcii sălbatici africani dezvoltă doar viremie asociată cu forme subclinice sau abortate, obişnuit fără mortalitate.



Deşi mortalitatea poate varia practic nelimitat (între 0 şi 100%), este exclusă o mortalitate redusă pe efective de porci recent infectate. 

4.2.7. Răspândire geografică

Vectorul principal şi rezervorul de virus se găsesc în Africa. În prezent este localizată pe continentul african, Republlica Capului Verde, Madagascar şi Sardinia (Italia).



În Africa Centrală şi Estică este endemică la porcii domestici din Angola, Republica democratică Congo, Uganda, Zambia, Malawi şi Mozambique. În Africa de Vest, este endemică în două insule ale arhipelagului Capului Verde, Senegal, Gambia, Camerun şi Guinea Bissau. Din 1996, au evoluat episoade în Coasta de Fildeş, Benin, Togo, Nigeria şi Ghana. 



Pe continentul american, boala a evoluat ca focare izolate în Brazilia. 



În Europa: Italia (virus localizat în insula Sardinia), Portugalia (1999), Georgia, Armenia, Azerbaidjan,Ucraina, Rusia, Belarus, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania.



4.2.8. Condiţii preliminare pentru efectuarea examenelor necropsice



FOARTE IMPORTANT: În cazul existenţei unei suspiciuni de evoluţie a PPA, personalul de specialitate examinator şi cel tehnic sau ajutător va aplica, în toate cazurile, măsuri identice cu cele ce se iau în cazul unei infecţii deja confirmate, pentru a preveni extinderea eventualei infecţii din efectivul de animale supus examinării!



a) Se va evita transportul cadavrelor şi exemplarelor afectate ce urmează a fi examinate, din şi chiar în interiorul curţii exploataţiilor ce posedă alte efective de porci;

b) Uciderea animalelor selectate în urma examenului clinic, se va face cu mijloacele şi precauţiile prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare, în locul ales pentru efectuarea examenelor necropsice;

c) Personalul examinator trebuie să aibă la dispoziţie echipamentul de protecţie, instrumentarul şi materialele necesare dezinfectării suprafeţei pe care se vor efectua examenele post mortem şi a dezinfectării/denaturării materialelor folosite cu această ocazie.



4.2.9. Elemente de diagnostic



Se suspectează boala când:

a) morbiditatea şi mortalitatea ating 100%, ceea ce poate sugera evoluţia unei infecţii cu o tulpină de virus al pestei porcine africane foarte virulente;

b) este prezentă febra, morbiditatea şi mortalitatea sunt mari, la toate categoriile de porci;

c) este detectat un puternic sindrom hemoragipar şi găsim aproape invariabil următoarele leziuni:

· splină mult mărită, cu o culoare roşu închis spre negru;

· noduri limfatice gastro-hepatice mult mărite şi hemoragice;

· noduri limfatice renale mult mărite şi hemoragice;



4.2.10. Leziuni anatomopatologice



Depind de forma clinică şi de virulenţa tulpinii infectante:



a) În infecţii cu tulpini de virus foarte virulente:

· leziuni în forma supraacută;

·  leziuni în forma acută;



b) În infecţii cu tulpini moderat virulente: 

· leziuni în forma subacută;

c) În infecţii cu tulpini cu virulenţă redusă:

· leziuni în forma cronică sau inaparentă.



În forma supraacută:

Nu se depistează leziuni deosebite, doar gastroragii, consecutiv acutizării ulcerelor gastrice vechi, în condiţiile prelungirii timpului de sângerare datorat trombocitopeniei severe.



În forma acută:

Sunt considerate leziuni tipice pentru forma acută:

a) Splină mult mărită şi friabilă (consecutiv necrozelor la acest nivel), uneori puternic infarctizată, roşie închis sau neagră;

b) Limfonoduri gastro-hepatice mărite şi hemoragice, uneori cu aspect de hematom;

c) Limfonoduri perirenale mărite şi hemoragice, uneori cu aspect de hematom;

d) Colorare a pielii în roşu închis sau purpuriu;

e) Acumulări de lichide în cavităţi (ascită, hidrotorax, hidropericard);

f) Peteşii hemoragice pe seroase şi mucoase (inclusiv endo şi pericard);

g) Peteşii sau hemoragii echimotice pe cortexul renal şi bazinet;

h) Ficat mult mărit;

i) Edeme perirenale, ale vezicii biliare şi pulmonare;

j) Zone de infarct,chiar necroze în diferite organe;

k) Limfonoduri submandibulare mărite şi hemoragice (in infecţia orală);

l) Alte limfonoduri posibil numai edematoase.



În forma subacută:

În forma subacută, leziunile sunt identice în primele 8-12 zile, apoi se estompează. Principala diferenţă lezională este la nivelul splinei ce poate fi mărită, dar are o culoare mai normală şi nu este friabilă.



În forma cronică:

Leziunile în forma cronică pot fi variate, consecutiv intervenţiei infecţiilor secundare:

a) Cutanate, cu necroze focale şi chiar sfacelări;

b) Limfadenopatii generalizate;

c) Pulmonare cu consolidări lobare;

d) Pericardite fibrinoase;

e) Articulaţii îngroşate şi edemaţiate;

f) Leziuni le nivelul placentei şi fetuşilor (toate formele);

g) Placentă cu hemoragii peteşiale;

h) Fetuşii pot fi edematoşi, cu hemoragii peteşiale pe piele, miocard şi ficat.



4.2.11. Diagnostic diferenţial

Faţă de pesta porcină clasică:

Deosebirile clinice şi lezionale sunt greu sesizabile, fiind de remarcat:

a) durata perioadei febrile: pe aproape toată durata bolii în PPC, şi de numai 12-14 zile în PPA;

b) dispneea şi tusea sunt sporadice în PPC şi mult mai frecvente în PPA, afectând obişnuit mai mult de 30% din porci;

c) se pot observa scurgeri oculare şi nazale sanguinolente, inexistente în PPC;

d) moartea intervine mai repede ca în PPC, posibil chiar de a doua zi după debutul clinic;

e) avort frecvent, la 5-8 zile de la infecţie sau 1-3 zile de la puseul febril, iar în PPC avorturile sunt sporadice;

f) în formele cronice, găsim artrite şi necroze cutanate, inexistente în PPC;

g) leziunile hemoragice sunt cu mult mai grave, întâlnind hemotorax, hemopericard şi hemoperitoneu, inexistente în PPC;

h) este foarte important ca aceste diferenţe să fie sesizate de examinator, pentru a nu întârzia procesul de eradicare a PPA şi pentru a nu difuza boala în exterior.



Faţă de salmoneloze care:

a) evoluează ca episod, doar pe purcei de 10-16 săptămâni (3-4 luni);

b) au febră asemănătoare (40,5-41,7), dar în salmoneloză moartea purceilor febrili se produce mult mai repede, obişnuit în două zile;

c) leziuni cutanate de tip congestiv-hiperemic, fără o demarcaţie netă între pielea afectată şi cea neafectată, cum găsim în PPA şi PPC, iar testul la presiune cutanată este pozitiv (pielea afectată reia culoarea iniţială imediat ce presiunea exercitată asupra ei dispare, apoi redevine congestiv-hiperemică);

d) cazurile de salmoneloză sunt sporadice la purcei mai mari de 4 luni.



Faţă de pasteureloze care:

a) sunt boli de stres ce afectează, în principal, aparatul respirator;

b) au o evoluţie clinică scurtă, de 5-10 zile (rar chiar 3-5 săptămâni);

c) produc hidrotorax şi hidropericard, dar nu şi ascită cum întâlnim în PPA;

d) multe animale evoluează spre vindecare, cu sechele sau cronicizare;

e) și aici leziunile cutanate sunt de tip congestiv-hiperemic, cu test de presiune cutanată pozitiv, ca în salmoneloze.



Faţă de rujet:

a) afectează obişnuit porcii mai mari de 55 kg, cu febră mare (41.1-42,8 ◦C) şi moarte în 12-48 ore;

b) Anorexie şi, inconstant, icter cu sau fără hemoglobinurie;

c) Posibil şi forme nervoase (meningite, tremor), inexistente în PPA;

d) Mortalitatea este redusă şi cedează la terapia cu derivaţi de penicilină.



Faţă de purpura trombocitopenică:

Apare sporadic şi animalele afectate nu sunt febrile.



Faţă de intoxicaţii cu substanţe cumarinice:

a) Obişnuit întâlnite la aproximativ două săptămâni de la deratizări;

b) Leziuni de diateză hemoragică pe animale nefebrile;

c) În niciunul dintre cazurile examinate, nu sunt decelabile leziuni splenice.



Faţă de intoxicaţii cronice cu benzen sau substanţe cu lanţ benzoic:

a) Întâlnite la porcii crescuţi în apropierea rafinăriilor de petrol, sau la cei furajaţi cu furaje proteice ce conţin reziduuri;

b) Pe exemplarele afebrile, sunt decelabile leziuni limitate de diateză hemoragică



4.2.12 Linii directoare pentru căutarea vectorilor în pesta porcină africană 



Căutarea vectorilor trebuie să se efectueze în unitățile în care trăiesc și se odihnesc porcii, precum și în împrejurimi. Vectorii se găsesc, de obicei, în clădiri vechi, la umbră și în condiții favorabile de temperatură și umiditate.

Căutarea va da rezultatele cele mai bune dacă are loc la sfârșitul primăverii, în cursul verii și la începutul toamnei, perioade în cursul cărora vectorii sunt mai activi.



Trebuie să se utilizeze două metode de căutare:

a) căutarea vectorilor în pământ, nisip sau praf, extrase cu ajutorul unei perii sau a oricărui alt instrument adecvat din spațiile dintre pietre (în cazul unităților construite din pietre) sau din interstițiile sau crevasele din pereții de sub țiglă sau din solul unităților. Dacă este necesar, pământul și nisipul vor fi cernute. Utilizarea unei lupe poate fi utilă pentru căutarea larvelor tinere;

b) căutarea vectorilor cu ajutorul capcanelor cu CO2. Capcanele trebuie dispuse pentru mai multe ore în adăposturile porcilor, de preferință în timpul nopții și, în orice caz, în locuri ferite de lumina zilei. Capcanele trebuie construite astfel încât vectorii să vină cât mai aproape de sursa de CO2 pentru a le fi imposibil să revină în habitatul lor.



Capitolul 5: Formulare necesare la întocmirea dosarului unui focar de porcină clasică sau pestă porcină africană la mistreţi



Dosarul  pentru un focar de PPC/PPA la mistreţi cuprinde:

5.1. Documente cu modele tip, inserate în partea a IV- a a prezentului manual:

1. Raport de notificare internă pentru suspiciune.

2. Dispoziţie de punere sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare

3. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la zona infectată și măsuri

4. Raport de inspecție al fondului de vânătoare

5. Act de necropsie

6. Ancheta epidemiologică inițială

7. Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului;

8. Raport de notificare internă pentru confirmare

9. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii

10. Ancheta epidemiologică finală

11. Tabelul privind evidența vaccinării / revaccinării orale a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice 

12. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii. 



5.2. Documente care nu au modele specifice în manualul operational, ele fiind ori documente elaborate ad-hoc în CLCB, sau documente elaborate de laboratoare sau alte instituții:

- Raport de încercări la suspiciunea/confirmarea bolii;

- Planul de acțiune pentru combaterea și controlul bolii;

- Harta focarului;

- Proces verbal privind evidența animalelor ucise ca urmare a aplicării măsurilor de control al bolii;

- Derogări (dacă este cazul);

- Decizia  privind  ridicarea restricţiilor din  zona infectată, etc.



PARTEA II

ACTIVITĂȚI LA SUSPICIUNEA PPC/PPA LA MISTREȚI



Capitolul 6: Măsuri de control în cazurile de suspiciune a bolii

6.1. Activități întreprinse la suspiciunea bolii

Conform Directivei Consiliului 2001/89/CE, transpusă  parțial în legislația naţională prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de control al pestei porcine clasice, precum şi a Directivei Consiliului 2002/60/CE, transpusă parțial în legislaţia naţională prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane, atunci când într-un fond de vânătoare unul sau mai mulţi mistreţi sunt suspecţi de a fi infectaţi cu virusul pestei porcine clasice sau al pestei porcine africane, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova trebuie să dispună punerea în aplicare imediată a mijloacelor oficiale de investigare, pentru a confirma sau a infirma prezenţa bolii menţionate.



6.2. Criteriile pentru a considera un fond de vânătoare suspect de PPC/PPA

Porcii mistreţi se consideră suspecți cu virusul PPC sau PPA, în baza următoarelor criterii:

a) Manifestări clinice şi anatomopatologice  la porcii mistreţi:

· creşterea morbidităţii şi mortalităţii, cu sindrom hemoragic, cu simptome nervoase;

· aspect clinic de animal bolnav, animale care nu pot ţine ritmul cu turma

· existenţa animalelor cronic bolnave;

· întârzieri în  creştere la animalele tinere;

· diateză hemoragică, cu prezenţa peteşiilor şi a echimozelor hemoragice, în special în limfonoduli, rinichi, splină, vezică urinară şi laringe;

· (în PPC) prezenţa butonilor ulceroşi în intestinul gros, în cazurile cronice, în mod particular lângă joncţiunea ileo-cecală.



b) Considerații epidemiologice: 

· mistreţii au venit în contact direct sau indirect cu alți mistreţi sau porci domestici la care s-a diagnosticat deja PPC/PPA;

· fondul de vânătoare este în vecinătatea unei exploataţii în care s-a diagnosticat PPC/PPA;

· a existat un contact direct sau indirect cu porcii domestici dintr-o populaţie unde a apărut PPC/PPA;

· accesul mistreţilor la locurile de depozitare a resturilor menajere;

· circulaţia necontrolată a persoanelor, utilajelor etc., prezenţa porcinelor domestice în fondurile de vânătoare.



c) În baza rezultatelor testelor serologice:

· reacţii serologice cauzate de o infecţie virală de PPC/PPA nenotificată sau consecutiv vaccinării (în cazul PPC);

· reacții de încrucişare între anticorpi PPC și alte tulpini de  pestivirusuri;

· detecţia unui singur animal reactiv.



Conform pct.3 al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de control al pestei porcine clasice și pct.3 al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane, se consideră caz suspect de infecţie cu virusul pestei porcine clasice sau pestei porcine africane “orice porc sau carcasa de porc care prezintă simptome clinice sau leziuni post-mortem sau reacţii la testele de laborator întreprinse in conformitate cu manualul de diagnostic.



În cazul suspectării infecţiei la porcii mistreţi, notificările se fac de către personalul  silvic sau administratorul fondului de vânătoare la medicul veterinar oficial de la STSA. STSA ordonă punerea fondului de vânătoare sub supraveghere oficială şi dispune măsurile în caz de suspiciune a PPC/PPA prevăzute la cap. XIII al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de control al pestei porcine clasice și cap. XIII al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane. 



Suspiciunea cu privire la PPC/PPA la mistreți este notificată imediat și obligatoriu STSA. 

La rândul ei, STSA notifică Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul ANSA, prin e-mail (notificare.dssv@ansa.gov.md), telefon sau fax (022-26-46-71 sau 022-26-46-72).

Notificarea internă a suspiciunii bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp posibil (dar nu mai mult de 24 de ore), către conducerea ANSA, în conformitate cu prevederile „Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 04. 03. 2015 al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul din Formularul nr. 1: Raport de notificare internă pentru suspiciune.

Medicul veterinar oficial, însoțit de medicul veterinar de liberă practică împuternicit și gestionarul fondului de vânătoare impune plasarea fondului de vânătoare sub supraveghere veterinară oficială și a măsurilor de restricţie, eliberând o „Dispoziţie de punere sub supraveghere”, după modelul din Formularul nr.2: Dispoziţie de punere sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare.

6.3. Măsuri ce trebuie luate în fondurile de vânătoare suspecte de PPC/PPA: 

a) se inspectează fondul de vânătoare suspect;

b) se întocmeşte recensământul mistreților existenți în fondul de vânătoare suspect;

c) toţi porcii domestici din exploataţiile învecinate fondului de vânătoare sunt menţinuţi în adăposturile lor sau sunt ţinuţi închişi în locații în care pot fi izolaţi;

d) nici un porc din zona suspectă nu intră sau nu iese din exploataţie; autoritatea veterinară competentă teritorial poate extinde, dacă este cazul, interdicţia cu privire la ieşirea din exploataţie şi la alte specii de animale şi poate impune, de asemenea, aplicarea de măsuri corespunzătoare pentru distrugerea rozătoarelor sau insectelor;

e) nici un sortiment de carne, produse din carne provenite de la mistreţi, furaje recoltate de pe fondul de vânătoare sau alte deşeuri care pot transmite PPC/PPA nu iese din fondul de vânătoare fără o autorizaţie eliberată de autoritatea veterinară competentă teritorial;

f) deplasarea persoanelor spre sau din fondul de vânătoare este supusă autorizării scrise de către autoritatea veterinară competentă teritorial;

g) deplasarea vehiculelor spre sau din fondul de vânătoare e supusă autorizării scrise de către autoritatea veterinară competentă teritorial;

h) se contabilizeaza, intr-un registru, toți mistreţii morti, bolnavi sau suspecţi de contaminare. Lista trebuie actualizată zilnic de catre medicul veterinar oficial din cadrul subdiviziunii teritoriale ANSA.

i) medicul veterinar oficial trebuie să se asigure că este realizată ancheta epidemiologică inițială;  

j) se informează operativ SSSV din cadrul STSA.

Starea de sănătate a mistreţilor va fi verificată prin simpla inspecţie și prin anamneza luată de la gestionarul  fondului de vânătoare, iar pentru animalele cu modificări ale statusului de sănătate, dacă este posibilă capturarea, examinarea se va face individual, inclusiv prin termometrie. Animalele cu semne clinice atribuibile PPC/PPA se ucid pentru prelevarea de probe necesare examenelor de laborator, în scopul confirmării sau infirmării bolii. 

In timpul inspecţiei, medicul veterinar oficial sau cel de liberă practică împuternicit verifică respectarea măsurilor privind limitarea circulaţiei animalelor.



Un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pesta porcina clasică/pestă porcină africană la mistreţi” sau cu inscripţii asemănătoare va fi plasat în zona fondului de vânătoare prin grija medicului veterinar oficial. Posterul trebuie plasat într-un loc cât mai vizibil și să fie cât mai intens colorat.	



Medicul veterinar de liberă practică împuternicit va afişa în localităţile din jurul fondului de vânătoare infectat un pliant informativ pentru populaţie și crescătorii de porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei PPC/PPA și a politicii de compensare.  Astfel de pliante informative se pot afişa la panourile Consiliilor Locale, la biserici, magazine, bănci locale, dar se pot folosi şi alte mijloace de informare prin mass media locală, acolo unde acestea există.



Restricţii temporare asupra mişcării animalelor pot fi introduse și pentru mişcarea porcinelor domestice dintr-o zonă definită sau din întreaga ţară, în conformitate cu deciziile Comisiei antiepizootice excepționale republicane. Aceste restricţii pot fi extinse și pentru mişcarea mamiferelor din speciile domestice, altele decât cele susceptibile, dar în acest caz, să nu dureze mai mult de 72 ore, fără justificare adecvată. Dacă circumstanţele o permit, aplicarea acestor măsuri poate fi limitată la populaţia de mistreți suspectă de a fi infectată. 



O zonă de control temporar poate fi stabilită în jurul unui fond de vânătoare, în vederea controlării eventualei infecţii. Dimensiunea zonei poate fi diferită, în funcţie de epidemiologia bolii și de riscul apreciat de către CLCB.



În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea PPC/PPA pe teritoriul unei localitati, Consiliul Local al primăriei poate emite dispoziţii de inştiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii. Acest tip de dispozitie se afișează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citite de cât mai mulți cetățeni: Formularul nr. 3: Model de Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la zona infectată și măsuri.



Măsurile prevăzute mai sus nu trebuie ridicate până ce suspiciunea de pestă porcină clasică / pestă porcină africană nu a fost infirmată oficial.



6.4. Precauţii la inspecţia fondului de vânătoare în suspiciunea de PPC/PPA

Prezentul subcapitol are drept scop prezentarea detaliată a precauţiilor de inspectare a fondurilor de vânătoare de către personalul sanitar veterinar şi de către personalul implicat (administratori, vânători, pădurari, paznici de vânătoare, etc.) în combaterea pestei porcine clasice/pestei porcine africane.



6.4.1. Prevederi tehnice

În cazul suspiciunii unui focar de PPC/PPA, procedura privind accesul  în fondul de vânătoare suspect este următoarea:

a) Numai persoanele care sunt importante în activitatea de investigare şi diagnostic al suspiciunii au voie să pătrundă în zona fondului de vânătoare suspecte PPC/PPA, până la elucidarea situaţiei de suspiciune. 



b) Pentru diminuarea riscului diseminării bolii, autorităţile sanitar veterinare împreună cu administratorul fondului de vânătoare impun măsuri restrictive atât la intrarea cât și la ieşirea din fondul de vânătoare, pentru personalul care activează în acestea sau pentru personalul calificat ce trebuie să aibă acces în zona restricţionată, în vederea efectuării acţiunilor pentru elucidarea diagnosticului.



c) Atunci când fondul de vânătoare și, eventual, exploataţiile de contact sunt vizitate de experţii epidemiologi în scopul investigării, aceştia trebuie să urmeze doar itinerarii justificate în cadrul zonei restricționate, pentru a nu contribui la răspândirea bolii.



d) Medicul veterinar oficial din cadrul DRSA/DMSA, împreuna cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, imediat după ce a fost anunţat sau după ce au  aflat despre apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile la mistreţi se deplasează la locul menționat, unde: 

· controlează măsurile luate de administratorii fondurilor de vânătoare și autoritatea publică locală și, după caz, le completează;

· examinează mistreții bolnavi ori suspecți de boală, carnea și produsele rezultate de la mistreții vânați  suplimentar;

· execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite cu foaia de însoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării  bolii.  



Examinarea mistreţilor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, împreună cu medicul veterinar oficial, prin metodele generale de examinare clinică, completându-se Formularul nr. 4: „Raport de inspecție al fondului de vânătoare”.



6.5. Activităţi întreprinse la nivelul CLCB 



Odată ce autoritatea competentă locală este notificată că există porci sălbatici suspecți de a fi infectați cu PPC/PPA, aceasta adoptă orice măsură adecvată pentru a confirma sau infirma prezența bolii, oferind informații proprietarilor de porci şi vânătorilor și efectuând anchete care cuprind, în special, testări în laborator asupra tuturor porcilor sălbatici sacrificați cu armă de foc sau descoperiți morți.



Odată ce a fost suspectat un caz primar de PPC/PPA la porcii sălbatici, pentru a reduce propagarea bolii, CLCB adoptă următoarele măsuri:

a) convoacă toate instituţiile parte membră a CLCB, imediat ce șeful DRSA/DMSA îl notifică pe Președintele Consiliului raional/municipal despre suspiciunea de boală;

b) identifică, la nivel raional/municipal, specialişti medici veterinari, vânători, biologi și epidemiologi experţi în fauna sălbatică, alcătuind un grup de experţi. 



Grupul de experţi asistă CLCB în următoarele activităţi:

· realizarea investigaţiei epidemiologice şi delimitarea zonei infectate;

· stabilirea unor măsuri corespunzătoare ce trebuie să se aplice în zona infectată în afară de măsurile prevăzute în legislaţia specifică;

· sprijină CLCB în a decide oportunitatea suspendării sau declanşării vânătorii pe zona infectată şi interzicerea furajării în zona infectată;

· sprijină CLCB în stabilirea unui plan de măsuri/intervenţie pentru aplicarea măsurilor de control;

· sprijină CLCB în stabilirea zonelor de protecţiei şi supraveghere;

· sprijină CLCB în stabilirea nr. de probe şi a conduitei de inspecţie în zonele de restricţiei;

· consiliază CLCB în adoptarea deciziilor legate de aplicarea măsurilor de control şi eradicare.



CLCB decide următoarele activităţi parte a măsurilor de control:

· punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci în zona definită ca infectată;

· dispune efectuarea unei estimări a tuturor porcilor mistreţi de pe raza raionului/municipiului şi un recensământ al  exploataţiilor cu suine şi al numărului de suine deţinute. Se estimează, de asemenea, numărul porcilor crescuţi în semilibertate (acolo unde este cazul) şi se realizează o hartă a zonelor unde există porci crescuţi în semilibertate; 

· dispune efectuarea unui  recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile;  

· dispune izolarea în exploataţii a suinelor şi interzice mişcările de suine în zona de restricţie stabilită; orice mişcare de suine se poate face numai cu autorizarea autorităţii competente, ţinând seama de situaţia epidemiologică;

· dispune instalarea unor dezinfectatoare rutiere pe căile de acces, în funcţie de importanţa şi circulaţia pe drumurile respective; 

· impune măsuri de igienă corespunzătoare care să fie aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine clasice / pestei porcine africane;

· dispune inspecţii/patrulări în fondurile de vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi, recoltarea de probe de la aceştia în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi expedierea lor la IP CRDV. 

Capitolul 7: Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-un fond de vânătoare



Când  există  suspiciunea sau confirmarea de PPC/PPA intr-un fond de vânătoare, accesul medicului veterinar oficial / medicului veterinar împuternicit  şi a personalului auxiliar în zona fondului de vânătoare suspectă, se face numai purtând echipament de protecție individual, compus din:

· încălţăminte: cizme cauciuc;

· combinezon de unica folosință complet-(overall) / costum salopeta, bonetă  şi mănuşi puse la dispozitie de STSA;



Ieșirea din zona afectată a fondului de vânătoare se face:

· numai după o dezechipare corecta a echipamentului de protecție individual:

· numai după ce echipamentul individual de protecţie infectat se introduce într-un recipient din plastic şi care este expediat odată cu probele, pentru a fi distrus/sterilizat în cadrul, LDSA Cahul, LDSA Drochia sau IP CRDV.  



Capitolul 8: Recoltarea de probe pentru examene de laborator



8.1. Proceduri și criterii generale 



Înainte de efectuarea prelevării de probe dintr-un fond de vânătoare, trebuie să fie realizată catagrafia animalelor din fondul de vânătoare.



De fiecare  dată când se consideră că ar putea fi necesară o reprelevare de probe, toate cadavrele de mistreți de la care se prelevează probe, trebuie sa fie identificate în așa fel încât să fie ușor de efectuat reprelevarea.



Toate probele trebuie trimise la laborator, însoțite de documente corespunzătoare, în concordantă cu cerințele stabilite de autoritatea veterinara competentă. Aceste documente vor include detalii despre mistreţii de la care s-au prelevat probe si semnele clinice sau leziunile post-mortem identificate.



Examinarea clinică, necropsia, recoltarea, ambalarea, întocmirea foii de însoţire a probelor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.



8.2. Necropsia 



Necropsia animalelor moarte se efectuează de către medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar de libera practica împuternicit.



8.2.1. Materiale necesare



a) Haine de protecție:

- salopete;

- pelerine, jachete, pantaloni;

- cizme de cauciuc (sa fie ușor de curățat și dezinfectat);

- mănuși industriale (pentru protecția împotriva dezinfectanților);

- mănuși de unică folosință;

- trusa de prim ajutor;

- indicatoare pentru intrarea în zonele infectate și pentru drumurile din zona de restricție;

- dezinfectanți activi împotriva virusului PPC/PPA;

- detergenți;

- termometre; 

- lanterne de mână, baterii și becuri;

- lanterne frontale, baterii și becuri;

- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate.



b) echipament pentru contenția  mistreţilor, asigurat de către STSA:

- 6 laţuri pentru prindere;

- tranchilizante ;

- seringi și ace de unică folosință;

- o pușcă, țeavă de suflat sau arbaletă pentru tranchilizare de la distanță.



c) echipament pentru examinarea post mortem și pentru colectarea probelor pentru diagnostic:

- bisturiu pentru disecție;

- dispozitive pentru ascuțit;

- foarfece;

- pensă simplă, pensă pentru disecție;

- haine corespunzătoare, ușor de curățat;

- recipienți de plastic pentru colectarea probelor;

- pungi de plastic;

- bandă adezivă rezistentă la apă;

- etichete adezive;

- materiale de împachetat;

- creioane marcatoare;

- vacuumtainere sterile pentru recoltarea sângelui; 

- vacuumtainere sterile pentru sânge necoagulat;

- ace pentru vacuete;

- protector pentru acele vacuetelor;

- tavă sau cutie pentru transportul echipamentului și probelor; 

- recipienți reci pentru menținerea probelor;



d) echipament pentru uciderea animalelor:

- armă cu proiectil liber;

- muniție, în funcție de mărimea efectivului;

- cârlige pentru manipularea carcaselor înainte de ardere



e) echipament pentru curățare și dezinfecție:

- pompe pulverizatoare acționate manual;

- pompe pulverizatoare acționate mecanic;

- lopeți;

- furci;

- găleți;

- arzătoare;

- pompe de apă;

- o pompă de spălat cu presiune;



f) echipament pentru dezinfecție personală:

- găleată;

- burete de plastic;

- perie;

- dezinfectant activ împotriva  virusului PPC/PPA;

  

g) echipament pentru examinare clinică:

- echipament pentru imobilizare;

-  stetoscop;

- sedative injectabile;

           - termometru veterinar.



h) echipament pentru colectarea probelor de sânge:

- vacuumtainere  sterile pentru colectarea probelor de sânge;

- vacuumtainere sterile pentru recoltarea sângelui necoagulat;

- ace pentru vacuete;

- protectoare pentru ace;

- seringi de unică folosință;

- etichete;



i) copii ale formularelor oficiale necesare: 

 - raportul de notificare internă pentru suspiciune;

 - raportul de notificare internă pentru confirmare;

 - dispoziții de supraveghere în suspiciune de boală formular pentru impunerea măsurilor de restricție;

 - formulare ce trebuie să însoțească probele prelevate către laboratorul de diagnostic;

 - hărţi GIS;

           - dispoziții pentru declararea zonelor infectate;

 - formulare pentru autorizarea mișcărilor în și din zona infectată.



j) alte componente ale echipamentului:

- telefon mobil;

- stilou marker;

- rezerve pentru stilou;

- stilouri;

- carnet pentru însemnări curente;

- lanterne manuale cu baterie și bec;

- lanterne frontale cu baterie și bec;

- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate;

- cutii sau tăvi din plastic sau metal ușor de sterilizat pentru folosirea echipamentului;

- pachete și cutii reci;



Locul de efectuare a necropsiei se stabilește în imediata vecinătate a cadavrului, folosindu-se o folie de material impermeabil care se așează sub cadavru, înainte ca acesta sa fie deschis.



Etapele de examinare a cadavrului și notarea modificărilor anatomopatologice în actul de necropsie sunt următoarele: 

· examenul exterior al cadavrului;

· examenul capului și al cavității nazale și bucale;

· deschiderea cavității abdominale precum și examinarea seroaselor și organelor;

· deschiderea cavității toracice precum și examinarea seroaselor și organelor;

· deschiderea cavității pelvine precum și examinarea seroaselor și organelor;

· examinarea scheletului și musculaturii;

· recoltarea probelor pentru examenul de laborator.



În urma efectuării necropsiei, se completează Formularul nr. 5: Act de necropsie. 



Pentru neutralizarea cadavrului și a resturilor rezultate în urma necropsiei, vezi procedura din Capitolul 10: Neutralizarea şi ecarisarea teritoriului.



8.3. Recoltarea și trimiterea de probe la laborator



Probele vor fi trimise în cel mai scurt timp disponibil, pentru a se putea lucra în condiţii optime. 



Cererea de analiză se completează separat, pentru fiecare caz și se ataşează la lada izotermă sau termos; nu se vor introduce în interior. 



Probele trimise de laboratoarele sanitare veterinare  raionale/municipale la IP CRDV vor respecta aceeaşi procedură de lucru.



Probele sunt expediate cu Cererea de analiză”, unde se precizează că acestea provin de la mistreți suspecţi de pesta porcina clasică /pestă porcină africană şi se solicită efectuarea examenelor de laborator pentru precizarea diagnosticului.



Cererea de analiză pentru probele prelevate respectă modelul din „Regulamentul privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor”, aprobat prin Ordinul ANSA nr. 121 din 25.03.2019, Anexa nr. 2. La cererea de analiză se ataşează un tabel pentru individualizarea probelor.



8.4. Procedura pentru recoltarea probelor pentru teste virusologice



a) Probele de organe. Pentru detectarea virusului, antigenului sau al genomului viral al pestei porcine clasice de la mistreții morți sau vânați, cele mai potrivite probe sunt țesuturile din tonsile (amigdale), stern, splină și rinichi. In plus, este recomandat să se preleveze două probe din alte țesuturi limfatice, cum ar fi limfonodulul retrofaringian, parotidian, mandibular sau mezenteric și o probă de ileon. In cazul carcaselor autolizate, se alege un os lung întreg sau sternul. 



Probele cele mai adecvate  (organe și țesuturi) pentru a detecta virusul, antigenul sau genomul viral al pestei porcine africane sunt: amigdalele, limfonodurile (gastrohepatice, renale, submaxilare şi retrofaringiene), splina, rinichii, pulmonii. Probele sunt prelevate de la pocii morți sau eutanasiaţi. În cazul în care carcasele sunt autolizate, se pot preleva sternul sau un os lung întreg.  

 

 b) Probele de sânge (PPC) recoltate pe anticoagulant şi/sau fără anticoagulant trebuie să fie prelevate de la porcii care prezintă semne de febră sau alte semne de boală.  De la mistreții morți sau vânați trebuie prelevate 2 probe, una din cord (ser sau sânge) și o probă de lichid toracoabdominal, în concordanţă cu instrucţiunile autorităţii veterinare competente.



c) Probe de sânge (PPA) pentru diagnosticul serologic – detecția anticorpilor în pesta porcina africana se prelevează sânge fără anticoagulant,  lăsat să coaguleze pentru a se exprima serul. 



Probele se recoltează obligatoriu de la fiecare mistreţ vânat sau găsit mort indiferent de situația epidemiologică.



8.5. Transportul probelor 



Este recomandat ca toate probele:

· să fie transportate și depozitate  în containere închise ermetic;

· să nu fie îngheţate, dar să fie păstrate reci, la temperatura frigiderului;

· să fie expediate la laborator cât mai repede posibil;

· să fie menținute preferabil pe pachete de refrigerare și nu pe gheaţa carbonică pentru a le păstra reci;

· țesuturile sau organele să fie puse într-o pungă de plastic separată, închisă și etichetată corespunzător; acestea trebuie să fie puse în containere cu înveliș extern dur și împachetate cu suficient material absorbant pentru a le proteja de deteriorare și pentru a absorbi lichidele care se pot scurge;

· să fie transportate direct la laborator de către personal competent, pentru a se asigura un transport rapid și sigur;

· exteriorul pachetului trebuie să fie etichetat cu adresa  laboratorului destinatar și trebuie să fie înscris următorul mesaj: 

Material patologic animal; Perisabil; Fragil; A nu se deschide  în afara unui laborator pentru pestă porcină clasica sau pestă porcină africană;



Probele vor fi trimise la IP CRDV. Persoana competentă din laboratorul de destinaţie a probelor trebuie să fie informată în timp util despre sosirea probelor.



În cazul în care probele sunt expediate pe calea aerului la laboratorul internațional de referintă pentru pesta porcină clasică de la Hanovra (Germania) sau la laboratorul internațional de referintă pentru pesta porcină africană de la Madrid (Spania), ambalajul se etichetează în conformitate cu regulamentele Asociatiei de Transport Aerian International (AITA).



Pe lada frigorifică să fie afişate etichete “BIOHAZARD”, după unul dintre următoarele modele:

	 	 



Echipamentul de protecție individual folosit de către cei care au examinat animalele și au recoltat probe, precum și restul materialelor nefolosite din trusa de recoltare se introduc în saci de plastic care vor fi dezinfectaţi la exterior și sigilaţi. Aceşti saci se deschid doar în camera de autoclavare din LDSA Cahul, LDSA Drochia sau IP CRDV. In cazul vizitării unei ferme autorizate, materialele folosite se lasă la vestiarul filtrul sanitar - veterinar.



Probele vor fi trimise în cel mai scurt timp disponibil, pentru a se putea lucra în condiţii optime.



Prelevarea, ambalarea și completarea formularelor revin în responsibilitatea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, iar transportul şi asigurarea securităţii probelor pe timpul transportului sunt în responsabilitatea administratorului fondului de vânătoare.



Probele individualizate se ambalează astfel: se întroduc în primul  sac de plastic, se închide și se decontaminează la exterior, după care se introduc în cel de-al doilea sac de plastic, care se sigilează, apoi  se introduc în lada izotermă sau în termos.



Lada izotermă (cu baterii refrigeratoare) sau termosurile (cu gheaţă) se închid și se sigilează, efectuându-se dezinfecţia exterioară a acestora.



Foile de însoţire se completează separat pentru fiecare fond de vânătoare și caz, atașându-se la lada izotermă sau termos; nu se vor introduce în interior. 



Se va folosi echipamentul de protecție de unică folosință utilizat de către cei care au examinat animalele și au recoltat probe, precum și resturile de materiale  rezultate de la necropsie și recoltarea de probe, se adună în saci. Aceşti saci și cadavrul se distrug și se îngroapă. 



Probele se etichetează în funcție de prioritatea cazului și de codul specificat în foaia de însoțire:

· etichetă  roşie pentru cazuri de urgență;

· etichetă  galbenă în cazul suspiciunii; 

· fără etichetă în cazul supravegherii.



Capitolul 9. Ancheta epidemiologica  inițială 



Medicul veterinar oficial din cadrul subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor trebuie să efectueze ancheta epidemiologică privind cazurile suspecte de PPC/PPA, pe baza chestionarelor pregătite în cadrul acestui manual, la Formularul nr.6: Ancheta epidemiologică inițială.



In caz de suspiciune, ancheta epidemiologica inițială, trebuie să stabilească cauzele bolii, sursele de transmitere a virusului și eventualii contacți.



Până la sosirea medicului veterinar oficial din cadrul DRSA/DMSA, administratorii fondurilor de vânătoare  au următoarele obligaţii:           

· să păstreze în condiţii de securitate (ferindu-le de contactul cu oamenii, animalele domestice sau sălbatice) cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obținute prin tăierea de  urgenţă, fără a le înstrăina ori valorifica; 

· să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;  

· să păstreze eventualele furaje care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;

· să sechestreze la locul suspiciunii mijloacele de transport care s-a întâmplat să se afle la locul suspiciunii si orice alte obiecte contaminate, în vederea dezinfectării lor riguroase, înainte de a le repune în circulaţie.

                      

APL, în calitate de unitate de sprijin în cadrul CLCB, imediat ce a fost anunţată despre apariţia unei suspiciuni  de boli transmisibile ale animalelor în mediul sălbatic, este obligată să acorde orice fel de ajutor  solicitat de autoritatea sanitar veterinară competentă teritorial la combaterea bolii și la stingerea focarelor de boală, chiar dacă nu are în administrare fondurile de vânătoare.

 

Capitolul 10:  Neutralizarea și ecarisarea teritoriului



10.1. Asigurarea ecarisării și a utililităților necesare

Ecarisarea cadavrelor de porci mistreţi se poate face prin ardere sau prin îngropare la fața locului, pentru a evita deplasarea materialului infectant pe distanțe lungi. In funcție de condițiile existente și necesarul de materiale, se poate opta pentru o metodă sau alta. 



Arderea cadavrului se poate face într-un şanţ, săpat pe un câmp plat, poziţionat pe cât posibil aproape de locul descoperirii cadavrului/animalului bolnav, respectând cerinţele de distanţa până la pânza freatică și resursele de apă. 

10.1.1. Condiţii de amplasare a şanţului de ardere

· să fie amplasat într-o zonă a fondului de vânătoare unde nu poate cauza incendii;

· să fie amplasat la minim 500 m distanță de ape curgătoare sau de direcția de curgere a apelor subterane, de orice casă sau zonă locuită, inclusiv obiective economice, militare, culturale etc.;

· să fie amplasat în afara zonelor de vizibilitate a şoselelor şi căilor ferate;

· să nu fie poziţionat pe direcţia vânturilor dominante care ar putea duce emisiile către zonele locuite;

· să fie amplasat pe un sol stabil;

· să nu fie amplasat în zone uşor inundabile sau pe direcţia torenţilor;

· să nu fie amplasat în zonele de protecție sau în zonele sanitare de protecție a  surselor de apa potabilă sau a surselor de colectare a apelor minerale;

· să fie plasate în soluri protejate de apă sau greu permeabile. 



10.1.2. Dimensiunea şi înclinaţia şanţului

Dacă este vorba despre ecarisarea unui singur porc, se poate apela doar la îngropare. Când sunt implicate mai multe animale, se va apela la ardere şi îngropare ulterioară.



Un loc pentru ardere este de preferat să fie un şanț. În cazul în care au fost depistate mai multe cadavre,  şanțul poate avea adâncimea de 2,5-3 m, și lungimea variabilă 2,5-3 m. În funcţie de cum se realizează arderea, porcii vor fi depuşi în şanț şi stropiţi cu dezinfectant.



Tot şanţul va fi acoperit cu pământ  în strat gros de cel puțin 1 m, restul de șanț se va acoperi cu pământul din vârf.



Pentru a preveni dispersia lichidelor în sol, este recomandabilă amplasarea de   geomembrane cu o grosime de 1,5 mm pe toată suprafața gropii, inclusiv pe taluzuri; structura straturilor de îngropare va fi (acolo unde este posibil), următoarea:

· un strat permanent de sol argilos compactat succesiv de minim 40 cm pe suprafața gropii, inclusiv  taluzurile;

· un strat de material pentru incinerare (material lemnos) care trebuie aşezat in straturi succesive. Pot fi folosite drept combustibil şi petrolul, motorina sau benzina cu un conținut de sulf scăzut; dar, din considerente sociale și de mediu, este preferabil ca arderea să se facă fără  petrol. 



10.1.3.  Neutralizarea prin îngroparea cadavrelor după ardere 



Etape privind procedura de  neutralizare  prin îngropare:

· identificarea  unui teren corespunzător unde se va face îngroparea;

· solicitarea autorizației de îngropare de la autoritatea locală de Mediu (se solicită în cadrul întrunirii CLCB), Formularul nr. 7: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului;

· procurarea materialelor necesare impermeabilizării solului, izolării cadavrelor şi dezinfectării teritoriului;

· identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate;

· identificarea  echipamentului şi a mijloacelor tehnice necesare îngropării;

· stabilirea traseelor de transport al cadavrelor până la locul de neutralizare.



Cerinţe tehnice pentru terenul unde se va face  neutralizarea cadavrelor:

În selectarea locului de neutralizare prin îngropare după arderea cadavrelor trebuie ținut cont de următorii factori: 

· să existe suficient pământ la suprafaţa pentru acoperirea locației;

· să fie asigurat accesul facil la căile de transport;

· să fie asigurat drenajul apei;

· vântul dominant să bată în direcția unor zone  nepopulate și fără exploatații de animale receptive;

· locația să fie într-o zonă inaccesibilă publicului din punct de vedere vizual.



 Condițiile de amplasare a unei gropi sunt următoarele:

· să fie amplasată la minim 500 m aval, pe direcţia de curgere a apei subterane, faţă de orice locuinţă sau zonă locuită, inclusiv obiective economice, militare, culturale etc.;

· distanţa până la pânza de apa freatică să fie, pe toata perioada anului, mai mare de 2 m;

· să nu fie situată în apropierea bazinelor de alimentație cu apă potabilă a populației;

· să nu fie amplasată în zonele de captare a apelor medicinale și/sau  minerale;

· să fie în afara zonei de vizibilitate a căilor rutiere şi feroviare;

· să nu fie pe direcţia dominantă a vântului care ar conduce emisiile către zona locuită;

· să fie într-o zonă cu teren stabil și fără alunecări de teren;

· să nu fie în zona inundabilă;

· să nu fie pe traseul torenţilor sau viiturilor;

· să nu fie în arii protejate sau zone de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă sau a surselor de captare a apelor minerale;

· să se amplaseze de preferat pe un teren impermeabil sau greu permeabil;

· să nu fie amplasata pe un teren cultivat cu culturi perene a căror înfiinţare a necesitat mai mulți ani ca plantaţii de vii, livezi, păduri s.a.



În situaţia în care nu se confirmă diagnosticul de PPC/PPA, medicul veterinar oficial din cadrul STSA dispune ridicarea restricţiilor impuse la anunţarea suspiciunii.



PARTEA III

CONFIRMAREA PPC/PPA LA MISTREȚI 



Imediat ce s-a confirmat un caz primar de pestă porcină clasică sau africană la porcii mistreţi, pentru reducerea răspândirii bolii, autoritatea veterinară centrală  a Republicii Moldova trebuie:



a) să stabilească imediat un grup de experţi ce include medici veterinari, vânători, biologi şi epidemiologi specializaţi pe fauna sălbatică. Grupul de experţi acordă consultanţă autorităţii veterinare competente pentru:

· studierea situaţiei epidemiologice şi definirea zonei infectate;

· stabilirea  de măsuri corespunzătoare ce trebuie aplicate în zona infectată. Aceste măsuri pot include suspendarea activităţilor de vânătoare şi interzicerea furajării mistreţilor;

· întocmirea planului de eradicare pentru a fi transmis Comisiei Europene;

· efectuarea controalelor în vederea verificării eficienţei măsurilor aplicate pentru eradicarea pestei porcine clasice/africane din zona infectată.



Capitolul 11: Notificarea internă



Notificarea internă a pestei porcine clasice/africane se efectuează atât la suspiciunea de boala, Formularul nr. 1: Raport de notificare internă pentru suspiciune, cât și după ce boala a fost confirmată Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare şi se declară oficial. 



Ambele boli sunt notificabile, în conformitate cu prevederile ordinului ANSA nr. 51 din 04 martie 2015 privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor.  



Atât suspiciunea cât  şi confirmarea  pestei porcine clasice/africane trebuie să fie notificate obligatoriu şi imediat.



Dacă este confirmată PPC/PPA, autoritatea veterinară centrală a RM trebuie:



a) să notifice boala şi să furnizeze informaţii la OIE şi statelor terțe cu privire la:

· cazurile primare de PPC/PPA, care sunt confirmate la mistreţi;

· rezultatele anchetei epizootologice efectuate;

b) să furnizeze periodic, în scris, informaţii la OIE şi statelor terțe cu privire la cazurile ulterioare confirmate la mistreţii dintr-o zonă infectată cu PPC/PPA.

 

Primirea raportului de notificare internă pentru confirmare, ANSA implică notificarea imediată la forurile internaționale, la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE).



Notificarea internaţională, la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) se face de către ANSA în baza Ordinului ANSA nr. 51 din 04 martie 2015 privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor. 



Capitolul 12: Măsuri în fondul de vânătoare în care s-a confirmat PPC/PPA 



DRSA/DMSA primeşte prin raportul de încercări confirmarea pestei porcine clasice sau africane şi medicul veterinar oficial întocmeşte actul sanitar veterinar de declarare oficială a bolii, folosind modelul din Formularul nr. 9: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii, din care rezultă: 

   a) localizarea focarului; 

   b) efectivul de mistreți din fondul de vânătoare; 

   c) numărul de mistreți morţi, ucişi, din focar; 

   d) efectivele de animale altele decât mistreții; 

   e) numărul mistreților îmbolnăviţi; 

   f) situaţia  mistreților din fondurile de vânătoare  învecinate cât și a exploatațiilor de porci domestici din zonă; 

   g) data confirmării pestei porcine clasice/africane la mistreți; 

   h) măsuri dispuse de medicul veterinar oficial pentru combaterea şi prevenirea difuzării bolii.



Imediat ce s-a confirmat un caz de PPC/PPA la mistreţi și boala a fost declarată oficial, pentru limitarea răspândirii bolii, STSA trebuie:



a) să pună imediat sub supraveghere veterinară oficială exploataţiile de porci din zona infectată definită şi să dispună:

· efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile. Informaţiile din recensământ trebuie prezentate la cerere şi pot fi verificate la fiecare inspecţie. Pentru exploataţiile de porci în aer liber, primul recensământ efectuat poate fi realizat pe baza unei estimări;

· toţi porcii din exploataţii să fie ţinuţi izolaţi în adăposturile lor sau în alt loc unde aceştia pot fi izolaţi de mistreţi. Mistreţii nu trebuie să aibă acces la nici un material care ulterior poate intra în contact cu porcii din exploataţie;

· nici un porc să nu intre sau să nu iasă din exploataţie, exceptând cazul în care mişcarea este avizată de autoritatea veterinară competentă teritorial, ţinând cont de situaţia epidemiologică;

· se vor instala mijloace de decontaminare corespunzătoare la intrările şi ieşirile exploataţiei şi clădirilor ce adăpostesc porci;	

· vor fi aplicate măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu mistreţii, pentru a reduce riscul de răspândire a virusului PPC/PPA, sunt introduse măsuri de interdicţie temporară de a intra într-o exploataţie porcină;

· toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie, cu simptome de PPC/PPA să fie testaţi pentru detectarea prezenţei PPC/PPA;

· să nu fie introdusă în exploataţiile de porcine nici o parte a unui mistreţ, fie împuşcat, fie găsit mort şi nici un material sau echipament ce poate fi contaminat de virusul pestei porcine clasice sau africane;

· porcii, materialul seminal, embrionii sau ovulele provenite de la aceştia să nu părăsească zona infectată, pentru comercializare locală sau pentru export;

· să dispună imediat ca toţi porcii sălbatici împuşcaţi sau găsiţi morţi în zona infectată să fie examinaţi de către un medic veterinar oficial pentru PPC/PPA, conform manualului de diagnostic. Carcasele tuturor animalelor ce au reacţionat pozitiv trebuie să fie prelucrate sub supraveghere veterinară oficială. 



b) în cazul în care se constată numeroase cazuri de îmbolnăviri se procedează la suspendarea activităţilor de vânătoare şi interzicerea furajării porcilor sălbatici;

· dacă în urma controalelor stabilite în programul strategic se confirmă cazuri pozitive la examenul virusologic, se interzice vânătoarea prin metoda la „goană”, urmând ca recoltarea cotei aprobate de mistreți să se facă prin metoda la „pândă”; 

· se continuă recoltarea probelor de organe și ser de la toți mistreții vânați sau morți, accidentaţi din zona infectată;

· este indicat să se facă izolarea virusului, conform procedurii de laborator menţionate în manualul de diagnostic, pentru a se identifica tipul genetic al virusului;

· în lipsa posibilităţii de ecarisare specializată, toţi mistreţii găsiți morți, bolnavi și împușcați din fondul de vânătoare afectat, sunt neutralizați și îngropați în locul respectiv cu respectarea procedurii neutralizare și îngropare prezentate; 



c) să efectueze ancheta epidemiologică finală, Formularul nr. 10: Ancheta epidemiologică finală;



d) se vor respecta toate măsurile stabilite prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare”, Anexa nr.1, privind măsurile de control al pestei porcine clasice și Anexa nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane, prin:

· interzicerea deplasării şi transportului pe drumuri publice sau private a porcilor, cu excepţia că acestea sunt autorizate de autoritatea veterinară competentă teritorial, cu excepţia tranzitului pe şosea sau calea ferată când acestea se fac fără descărcare sau oprire şi nici a porcilor pentru tăiere imediată proveniţi din afara zonei de supraveghere dacă abatorul este în zona menţionată; 

· curăţarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport, care transportă porci şi a altor animale, materii care pot fi contaminate.

· nici un mijloc de transport nu poate ieşi din zonă fără a fi curăţat şi dezinfectat; 

· interzicerea intrării sau ieşirii timp de 7 zile de la stabilirea zonei de restricţie a oricărui animal domestic fără avizul autorităţii veterinare competente teritorial ; 

· interzicerea mutării porcilor din exploataţia unde sunt ţinuţi timp de 21 de zile de la data la care nu se mai constată cazuri de boală în fondul de vânătoare infectat.



Capitolul 13: Stabilirea zonelor de restricţie



Pentru stabilirea zonelor de restricţie în cazul evoluției pestei porcine clasice sau africane la mistreții dintr-un fond de vânătoare, ANSA sau STSA trebuie să țină cont de rezultatele anchetei epidemiologice, densitatea populației de mistreți, incidența cazurilor de boală, situaţia geografică, respectiv barierele naturale sau artificiale, densitatea exploataţiilor cu porci domestici, modalităţile de deplasare a mistreților în funcție de condițiile de hrană, apă sau de anotimp. Totodată, se va ține cont și de existența târgurilor de animale, a expozițiilor şi exploatațiilor comerciale industriale, a abatoarelor, a personalului disponibil pentru a controla orice deplasare a porcilor domestici și a mistreților în jurul  zonei infectate.



Se va avea în vedere dacă zonele de restricții includ părţi din teritoriul altor raioane  sau al unor state vecine, situaţie în care autorităţile veterinare respective cooperează cu autoritatea veterinară centrală a RM pentru a stabili acele zone.

 

ANSA trebuie să ia măsuri de alarmare/semnalizare evidentă, avertizarea publicului şi fermierilor, resurse media, pentru informarea tuturor peroanelor interesate din zona în care a fost confirmată boala. 



Măsurile care se aplică în aceste zone sunt similare cu cele din zona infectată, dar cu o intensitate şi o incidență mai redusă. Stabilirea măsurilor în zona de restricţie sunt în responsabilitatea CLCB, DRSA/DMSA şi a medicului veterinar oficial.



Capitolul 14: Eliminarea şi ecarisarea zonelor infectate cu PPC/PPA la mistreți



14.1. Eliminarea mistreților bolnavi din fondul de vânătoare afectat 



Eliminarea mistreţilor observaţi bolnavi se face prin metodele obișnuite de recoltare a vânatului: vânătoarea cu pistolul cu glonte liber sau puşcă.

 

Armele folosite pentru vânat trebuie autorizate de către autoritatea competentă pentru autorizarea armelor de vânătoare şi trebuie folosite corect, numai de către personalul calificat.  



14.2. Ecarisarea teritoriului, procesarea cadavrelor şi deşeurilor animale 



14.2.1. Condiţii privind prelucrarea cadavrelor şi deşeurilor animale 



Fiind considerate materiale cu grad ridicat de risc, cadavrele trebuie prelucrate într-o întreprindere pentru materiile cu grad ridicat de risc prin procesare industrială, aprobată de autoritatea sanitară veterinară. 



În cazul în care această opţiune nu este posibilă, se va apela  la îngropare cât mai aproape de locul unde mistreţul a fost identificat. 



Locul folosit pentru îngropare trebuie să îndeplinească condiţiile generale de îngropare a materialelor de risc şi să fie îngrădit şi marcat ulterior în mod corespunzător, pentru a împiedica venirea în contact a animalelor sălbatice cu aceste materiale de risc.



Capitolul 15: Dezinfecţia locurilor infectate din fondurile de vânătoare



Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să se asigure că sunt respectate principiile și procedurile ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu insecticide stabilite în:

· anexa nr. 2 al Normei sanitară veterinară privind măsurile de control al PPC, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Principii și proceduri ce țin de curățare și dezinfecție”;

· anexa nr. 2 al Normei sanitară veterinară privind stabilirea unor prevederi
specifice de control al PPA, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Principii şi proceduri ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu insecticide”;



Dezinfectantele ce se utilizează și concentrațiile lor trebuie să fie aprobate oficial de autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului PPC/PPA. 



Eficacitatea anumitor dezinfectante fiind redusă în urma unei depozitări prelungite, ea trebuie verificată periodic înainte de utilizare.



Condițiile de utilizare a degresanților, a dezinfectantelor și a insecticidelor trebuie să garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicați de către fabricant, precum presiunea, temperatura minimă și durata de contact necesară, trebuie respectați.



Capitolul 16. Proceduri de vaccinare de urgenţă a mistreților



16.1. Vaccinarea pentru pesta porcină clasică



Atunci când Republica Moldova intenţionează să aplice vaccinarea de urgenţă a porcilor mistreți, aceasta trebuie să trimită la Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE) un plan  care să cuprindă informaţii cu privire la:

a) situaţia bolii care a condus la solicitarea aplicării vaccinării de necesitate;

b) dimensiunea zonei geografice în care trebuie efectuată vaccinarea de necesitate;

c) tipul de vaccin ce urmează să fie utilizat şi procedura de vaccinare;

d) eforturile speciale ce trebuie realizate pentru a vaccina tineretul porcin;

e) durata preconizată a campaniei de vaccinare cu rapel;

f) numărul aproximativ de mistreţi ce urmează să fie vaccinaţi;

g) măsurile adoptate pentru a se evita fluctuaţii masive în populaţia de mistreţi;

h) măsurile adoptate pentru a se evita orice răspândire a virusului vaccinal la porcii ţinuţi în exploataţii, dacă este cazul;

i) rezultatele preconizate ale campaniei de vaccinare şi parametrii care se vor lua în considerare pentru a verifica eficienţa acesteia;

j) autoritatea însărcinată cu supravegherea şi coordonarea departamentelor responsabile cu aplicarea planului;

k) sistemul stabilit pentru ca grupul de experţi desemnat să poată evalua în mod regulat rezultatele campaniei de vaccinare;

l) alte elemente corespunzătoare stării de necesitate.



Dacă zona de vaccinare este apropiată de teritoriul unui stat vecin în care, de asemenea, se aplică măsuri pentru a eradica PPC la mistreţi, trebuie realizată concordanţa între planul de vaccinare şi măsurile aplicate în acest stat.



Planul de vaccinare de urgenţă poate fi aprobat sau pot fi solicitate modificări şi completări înainte de a fi aprobat.



În conformitate cu procedura menţionată anterior, planul de vaccinare de urgenţă poate fi modificat sau suplimentat ulterior, ţinându-se cont de evoluţia situaţiei.



Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să transmită la OIE la fiecare 6 luni, un raport cu privire la rezultatele campaniei de vaccinare.



16.1.1.Obiectivele programului de vaccinare de urgenţă 



a) asigurarea unei perioade de linişte epidemiologică prin protejarea populaţiei de mistreţi împotriva virusului pestei porcine clasice, astfel încât boala să nu mai prezinte un risc major pentru populaţia de porcine domestice;

b) menţinerea statusului imun al mistreţilor din fondul cinegetic, pentru a fi protejaţi împotriva virusului PPC;

c) monitorizarea continuă a efectivelor de mistreţi prin examen morfopatologic şi de laborator efectuat la toţi mistreţii morţi, accidentaţi sau vânaţi;

d) diminuarea presiunii virale în relaţia cu virusul pestei porcine clasice în fondul cinegetic şi reducerea semnificativă a numărului de mistreţi afectaţi de boală;

e) reducerea costurilor pentru realizarea programului de eradicare a bolii.



Personalul din cadrul ocoalelor silvice  are responsabilitatea plasării momelilor vaccinale în locurile stabilite, în coordonarea şi sub supravegherea medicului veterinar oficial. Plasarea momelilor se efectuează manual, iar acestea trebuie să fie acoperite cu pământ în strat subţire, pentru evitarea inactivării virusului prin variaţii de temperatură şi a consumului momelilor de către animale competitoare din acelaşi biotop. Plasarea momelilor se efectuează după 10-14 zile, în momentul în care se consideră că mistreţii şi-au format reflex condiţionat faţă de locurile specifice de vaccinare, prin administrarea în locurile de hrănire, în perioada menţionată, de hrană pentru inducerea reflexului condiţionat.



Trebuie să se efectueze 3 campanii de vaccinare în primăvară, vară şi toamnă. Fiecare campanie constă în două vaccinări efectuate la interval de 28 de zile. În fiecare loc specific de vaccinare, trebuie să fie plasate 20-40 de momeli vaccinale, în funcţie de densitatea mistreţilor din zona de vaccinare respectivă. În zona de vaccinare, locurile specifice de vaccinare trebuie să fie instituite la distanţă de aproximativ 2 km.



După fiecare plasare de momeli, se interzice vânătoarea la locurile specifice de vaccinare timp de 4 zile, pentru a nu deranja mistreţii şi a se asigura consumul în totalitate al momelilor. Momelile neconsumate şi eventual capsulele momelilor consumate sunt colectate de către vânători, după perioada menţionată, şi returnate prin responsabilitatea medicului veterinar oficial la STSA.  



Distribuirea momelilor vaccinale este organizată de medicul veterinar oficial din cadrul  STSA. Acesta notifică la  STSA datele referitoare la efectuarea vaccinării orale de urgenţă a mistreţilor, conform Formularului nr. 11: Înregistrarea datelor privind vaccinarea orală a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice. Acest formular se transmite la STSA în cel mult 10 zile de la a doua vaccinare.



În vederea obţinerii unei imunizări eficiente a mistreţilor din categoria tineret, pentru vaccinarea acestora trebuie să se utilizeze cuşti de aproximativ 1,5 m înălţime, confecţionate din bare situate la distanţă între ele, încât să permită accesul înăuntru doar al purceilor mici.



Locul specific de vaccinare trebuie să aibă o arie suficient de mare, care să permită accesul tuturor mistreţilor din arealul arondat. Aceasta trebuie să aibă cel puţin 200 m2.



Durata de timp în care este eficient să se realizeze vaccinarea de urgenţă a mistreţilor este de 3 ani. Această durată se poate prelungi în situaţii epidemiologice nefavorabile sau când riscul privind pesta porcină clasică se menţine ridicat. Vaccinarea de urgenţă a mistreţilor trebuie să continue cel puţin un an după ultimul caz de boală diagnosticat la mistreţi.



Concomitent cu aplicarea vaccinării orale de urgenţă şi a măsurilor sanitare veterinare complementare acesteia, autorităţile silvice trebuie să pună în aplicare o strategie de reducere a numărului de mistreţi la un nivel care să nu afecteze supravieţuirea acestei specii, în special diminuarea anuală a numărului de mistreţi din categoria tineret, aceştia constituind principalul element de risc în lanţul epidemiologie al bolii. 



Numărul de mistreţi ce trebuie vaccinaţi se determină pe baza unor evaluări efectuate de personalul  din cadrul inspectoratelor teritoriale silvice şi de vânătoare, de paznici, vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare, la sfârşitul fiecărui sezon de vânătoare. 



Trebuie avut în vedere că numărul mistreţilor existent în teritoriu este întotdeauna mai mare decât cel declarat de autorităţi. La vaccinare, dar şi la recoltarea probelor pentru supraveghere trebuie ţinut cont de acest aspect.



Realizarea vaccinării de urgenţă a mistreţilor presupune îndeplinirea unor măsuri pregătitoare, pregătirea condiţiilor pentru realizarea vaccinării şi etapizarea acestora în 3 faze de vaccinare.

16.1.2. Obligaţiile gestionarilor fondurilor de vânătoare în cazul urmării unui program de vaccinare de urgenţă a porcilor mistreţi 



a) la sfârşitul sezonului de vânătoare efectuează catagrafia populaţiei de mistreţi de pe fiecare fond de vânătoare, stabilind numărul de mistreţi ce urmează să fie vaccinaţi;

b) înaintează STSA o solicitare scrisă pentru asigurarea necesarului de momeli vaccinale;

c) stabilesc împreună cu șeful secției sănătate și bunăstare animală din cadrul STSA necesarul de momeli vaccinale pentru fiecare fond de vânătoare;

d) stabilesc responsabilii care plasează momelile vaccinale, sub supraveghere sanitară veterinară;



Pentru realizarea în condiţii corespunzătoare a vaccinării de urgenţă, gestionarii fondurilor de vânătoare, proprietarii porcinelor domestice crescute liber, medicii veterinari oficiali verifică dacă se asigură condiţiile privind:



· transportul, depozitarea şi manipularea momelilor vaccinale în condiţiile precizate de producător;

· purtarea obligatorie a echipamentului de protecţie constituit din: halat, bonetă, salopetă, combinezon de unică folosinţă, cizme de cauciuc şi mănuşi de unică folosinţă;

· folosirea ustensilelor necesare plasării momelilor vaccinale;

· necesarul de furaje la locurile de administrare a vaccinului;

· formularele necesare întocmirii evidenţelor sanitare veterinare ce constau în: harta zonei de vaccinare, formular pentru acceptarea momelilor, formular pentru înregistrarea datelor privind imunizarea orală a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice, formular pentru examinarea de laborator a mistreţilor.



Pentru efectuarea vaccinării de urgenţă, personalul responsabil (administrator, padurar, vanator), instruit pentru aplicarea momelilor, sub coordonarea şi supravegherea medicului veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit, asigură:

· stabilirea locurilor de aplicare a momelilor vaccinale pe fiecare fond de vânătoare;

· marcarea locurilor unde sunt administrate momelile vaccinale;

· furajarea continuă a mistreţilor pe o perioadă de 10-14 zile, înainte de plasarea momelilor vaccinale;

· plasarea momelilor vaccinale şi a furajului în gropi cu adâncimea de 10 cm, plasate în perimetrul delimitat din 2 în 2 metri şi acoperite cu pământ ce nu trebuie tasat, în vederea protejării vaccinului;

· interzicerea vânătorilor şi a circulaţiei persoanelor în zonele specifice de vaccinare;

· colectarea momelilor vaccinale neconsumate şi a capsulelor după 5 zile de la administrarea acestora, în vederea predării acestora la DRSA/DMSA. 

16.1.3. Măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului vaccinal la porcii domestici



Pentru prevenirea răspândirii virusului vaccinal la porcii domestici, momelile trebuie plasate manual în locurile specifice de vaccinare. Momelile trebuie îngropate în sol, la o adâncime de cel mult 20 cm, împreună cu un ştiulete de porumb, pentru a le proteja faţă de variaţiile de temperatură din mediu şi faţă de animalele din alte specii existente în biotop.



În vecinătatea fondurilor de vânătoare în care se aplică vaccinarea orală de urgenţă a mistreţilor se iau următoarele măsuri:

a) interzicerea creşterii porcinelor domestice în libertate;

b) gestionarea resturilor menajere, a gunoiului şi aşternutului în exploataţiile nonprofesionale şi profesionale, astfel încât acestea să nu vină în contact sau să fie accesibile mistreţilor;

c) îndepărtarea adecvată a intestinelor, după prelevarea de probe, indiferent dacă aceasta se efectuează la locul uciderii sau într-o unitate specializată;

d) interzicerea accesului vânătorilor în exploataţii profesionale şi în cele nonprofesionale – microfermă comercială cel puţin 21 de zile după participarea la vânători.



Prelevarea de probe de la mistreţi şi examinarea de laborator se efectuează conform Manualului de diagnostic şi după cum prevede cap. XV „Proceduri de diagnostic şi cerinţe de biosecuritate” al Normei sanitare veterinare privind măsurile de control al pestei porcine clasice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19.12. 2016.

16.2 Vaccinarea pentru pesta porcină africană



Pentru pesta porcină africană nu există vaccin disponibil.



Capitolul 17: Măsuri suplimentare pentru controlul vânatului



Fiecare mistreţ împuşcat trebuie marcat imediat de către personalul  din cadrul ocoalelor silvice, conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial în a cărui arie de activitate are loc vânătoarea.



Mistreţii vânaţi trebuie să fie transportaţi, prin responsabilitatea personalului silvic responsabil de vânătoare, la  centrele de colectare a vânatului sălbatic în care vânatul se ţine o anumită perioadă. Pe durata transportului trebuie să se evite contactul direct sau indirect cu exploataţii comerciale industriale şi nonprofesionale de porcine. Carcasele porcilor mistreţi se ţin în aceste depozite, din motive sanitare veterinare, până când rezultatele de laborator privind PPC/PPA sunt disponibile, pentru a se asigura trasabilitatea. 



Probele prelevate de la mistreţi în depozitele speciale se trimit la IP CRDV pentru efectuarea examenelor specifice pentru PPC/PPA. Copia acestui formular este păstrată la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor respectivă.



Gestionarii centrelor de colectare a vânatului sălbatic în care se prelevează probele pentru examene de laborator sau cei ai fondurilor de vânătoare, atunci când prelevarea de probe s-a efectuat necorespunzător în momentul vânătorii, sunt responsabili pentru distrugerea cadavrelor şi carcaselor de mistreţi pentru care investigaţiile de laborator au relevat rezultate pozitive în relaţie cu PPC/PPA.



STSA, controlează distrugerea în siguranţă a cadavrelor şi a carcaselor de mistreţi. Măsurile trebuie să asigure că nici o carcasă provenită de la mistreţi la care investigaţiile de laborator au fost pozitive nu este scoasă din depozitul special sau din zona infectată, în cazul cadavrelor de mistreţi.







Capitolul 18: Stingerea bolii în zona infectată cu PPC/PPA la mistreţi şi ridicarea restricţiilor 



Restricţiile stabilite la declararea  bolii se ridica prin actul sanitar veterinar de stingere oficială a bolii eliberat de medicul veterinar oficial  după ce a trecut o perioadă de cel puţin 12 luni de la ultimul caz confirmat de pestă porcină clasică la porcii sălbatici din zona infectată. În cazul PPA, restricţiile se ridică după 24 de luni de la ultimul caz şi după aplicarea în litera legii a tuturor măsurilor de control.



Modelul actului este prezentat în Formularul nr. 12: Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii. 



Actul de stingere se înregistrează la primărie și STSA.   ANSA transmite la OIE şi statelor terțe un raport de informare privind stingerea epidemiei.



Capitolul 19: Instruirea personalului



Va fi realizată de către specialişti desemnaţi de ANSA pentru instruirea personalului sanitar veterinar (personal STSA, medici veterinari de liberă practică), vânători, pădurari şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a planurilor de intervenţie pentru PPC/PPA la mistreţi care trebuie instruit periodic cu privire la procedurile specifice ce urmează a fi aplicate.



Cursurile de instruire trebuie să includă:

· aspecte privind semnele clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică;

· aspecte privind ecarisarea, procesarea deşeurilor, activităţii de screening şi proceduri de trasabilitate;

· modul de notificare a bolii;

· realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a populaţiei;

· exerciţii de simulare teoretice şi practice, alarmări etc. 

	

La nivelul STSA se pot organiza simulări privind evoluția pestei porcine clasice la mistreți la care sunt invitaţi pentru a fi instruiţi medicii veterinari oficiali, medicii veterinari de liberă  practică imputerniciţi, reprezentanții fondurilor de vanatoare, reprezenantii autoritatii silvice in teritoriu, paznici de vânătoare, pădurari, etc. 



Capitolul 20: Publicitatea și avertizarea 



ANSA va întocmi periodic informări privind situaţia internă şi internaţională a pestei porcine clasice/africane în țările limitrofe și în lume, care va fi distribuit:

· tuturor STSA;

· admistrațiilor ocoalelor silvice și fondurilor de vanatoare. 



În cazul existenţei unui risc privind PPC/PPA în ţară, în ţările vecine şi în Europa, ANSA va iniţia emisiuni televizate şi intervenţii prin intermediul celorlalte mijloace mass media pentru a explica populaţiei despre aceste aspecte. 



Periodic pot fi publicate în presă aspecte practice privind supravegherea, prevenirea şi combaterea pestei porcine clasice/africane şi implicaţiile sanitare şi în special economice ale acesteia. 



La fiecare STSA va exista cel puţin un exemplar din Planul de contingenta pentru PPC/PPA. 



ANSA are obligaţia postării pe site-ul propriu a manualelor operaţionale, planurilor de contingenţă (intervenţie) şi a altor proceduri elaborate în acest scop şi de a avertiza STSA despre publicarea lor.



















































PARTEA IV



Formulare specifice























































Formularul nr. 1: Model de Raport de notificare internă pentru suspiciune 





RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE





└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Codul bolii		Ziua		Luna			Anul



1.

└─────────────────────────────

Raionul



2.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numele şi funcţia persoanei care raportează



3.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică



4.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Denumirea bolii



5.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Metoda de diagnostic



6.				7.					 8.



└───┴───┴───┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

Data detecţiei iniţiale			Data estimativă				Nr. de focare

separate a modificării			a primei infecţii				identificate

statusului de sănătate



    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

10*). Detalii referitoare la focar/focare

		Nr. de focare

		Specia

		Nr. de animale existente în focar

		Nr. de animale afectate

		Cu semne clinice

		Din care:



		

		

		

		

		

		Moarte

		Ucise

		Sacrificate



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







    11*). Detalii privind efectivul afectat

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    13*). Măsuri de control luate la data raportării

    ...........................................................................

    ...........................................................................

-----------

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor.



        Şef STSA,						Şef adjunct STSA,

            ..................    					  ..........................



Şef Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor,

..............................









































Formularul nr. 2: Model de Dispoziţie de punere sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare



CLCB raionul/municipiul_______________________________

Nr____ Data___ / ___ / ______



Dispoziție 

de plasare sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare



La data de .....................,. s-a constatat oficial suspiciunea de pesta porcină clasică/pesta porcină africană în fondul de vânătoare............................................... ...................................................... din localitatea......................................................; 

Având în vedere această constatare, se stabilesc următoarele restricţii, pentru 



a) fondul de vânătoare...........................................................................................

b) parte a primăriei, comunei ...............................................................................

c) zona (descriere zonei).......................................................................................

· se interzice orice mişcare a porcilor domestici în afara exploatațiilor de origine;

· suprafaţa infectată şi efectivul de mistreți este plasat sub observație sanitară veterinară, până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic;

· pătrunderea persoanelor străine în fondul de vânătoare plasat sub supraveghere sanitară veterinară,  mai ales a celor care dețin porcine, este strict interzisă;

· nici un cadavru sau carne provenind  de la mistreți din fondul de vânătoare aflat sub restricții nu poate părăsi zona fără o autorizaţie de la autoritatea competentă;

· se interzice organizarea de vânători în perimetrul fondului de vânătoare  până la infirmarea suspiciunii de boală, cu excepția vânătorilor în scop de diagnostic;

· mişcările de mamifere domestice, vehicule şi echipament dinspre sau spre fondul de vânătoare sunt supuse condiţiilor şi autorizării de către autoritatea competentă;

Această dispoziție rămâne în vigoare până la clarificarea situației sub raport epidemiologic.

Cu stimă,



Nume………………………………..Funcție…………………………………….



Semnătură

Formularul nr. 3: Model de Dispozitie de informare a cetăţenilor cu privire la zona infectată și măsuri



CLCB raionul / municipiul_______________________________

Nr____ Data___ / ___ / ______





Dispoziție de informare a cetățenilor cu privire la focare și măsuri



Stimați cetăţeni,

Pe teritoriul localității............................., în  fondul de vânătoare.............................

există suspiciunea de evoluție a pestei porcine clasice/pestei porcine africane. Centrul Local de Combatere a Bolilor din raionul/municipiul................................... a aplicat măsuri de control în conformitate cu prevederile HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine clasice”, Anexa nr. 2 Norma sanitară veterinară privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane și Anexa nr. 3 Norma sanitară veterinară privind stabilirea unor cerințe de biosecuritate indispensabile profilaxiei și controlului pestei porcine africane la mistreți și porcii domestici.

Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, se ordonă următoarele: 

· 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 îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

· toate cazurile in care cadavrele de mistreți sunt descoperite pe fondul de vânătoare, terenuri agricole sau alte locuri, se anunță, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

· până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din fondul de vânătoare ..............învecinat localității......................................., se interzice organizarea pe teritoriul localității de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale, cât și organizarea de vânători în zonă;

· toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.



Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.



Cu stimă,

Nume……………………………….. Funcție………………………………………….. 



Semnătură



Formularul nr. 4: Model de Raport de inspecție al fondului de vânătoare 

RAPORT DE INSPECȚIE AL FONDULUI DE VÂNĂTOARE



Numărul de înregistrare al fondului de vânătoare………………………………………

Numele administratorului............................................................................................

Adresa administratorului.............................................................................................

Numele fondului de vânătoare......................................... ...........................................

Adresa fondului de vânătoare.....................................................................................

Medic veterinar cu libera practica împuternicit ........................................................



1. Catagrafia efectivului de mistreți din fondul de vânătoare:

	

		Categoria de mistreţi

		Nr. mistreţi

		Nr. animale bolnave

		Nr. animale moarte



		Scroafe

		

		

		



		Vieri

		

		

		



		Purcei (0-6 luni)

		

		

		



		Tineret (6-12 luni)

		

		

		



		Total

		

		

		







2. Semne clinice:



Mistreţii din fondul de vânătoare prezintă semnele clinice de boală     Da              Nu 

Data când au fost înregistrate semnele de boala..................................................................

Categoria de mistreți la care a fost observată boala  …………....................................... ……….………………………………......................................................................................... 

Nr. de animale infectate înainte de inspecție.........................................................................

Dacă sunt animale moarte cu tabloul clinic relatat……...                     Da              Nu 

Nr. de animale afectate in momentul inspecției……….…………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………

Ce semne clinice sunt prezente:

Stau culcate in diferite locuri. …............................................... .........

Letargie (somn adânc).…………………………….................................

Conjunctivita. ……………………….....................................................

Diaree……………………………….......................................................

Febra (0C)……………………………....................................................

Tuse… ………………………………......................................................

Cianoza (extremități, abdomen)…......................................................

Pneumonie………………………….......................................................

Pierdere în greutate..……………….....................................................

Avort……...........................................................................................

Procent important de purcei fătați morţi……………............................

Procent important de purcei anormali….............................................

Semne nervoase..................................................................................

Alte constatări:……………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................................................................................................

Leziuni notate in timpul examinării necropsie: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



3. Rezultatele investigaţiilor de laborator 



		Data

		Nr. fond vânătoare

		Nr. de mistreţi

		Tipul investigaţiilor

		Ţesuturi

		Sânge

		Rezultat



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







4. Dacă în ultimele 2 luni s-au produs mișcări controlate de mistreţi intre fondurile de vânătoare 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



5. Informare cu privire la persoane, maşini pentru transport  etc. care au tranzitat fondul de vânătoare 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



6. Alte comentarii:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................



Data și durata inspecţiei………………………………..



Semnătura



Numele cu litere mari …………………………………..













Formularul nr. 5: Model de Act de necropsie



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

Raionul/municipiul___________________________________________________

Nr.______ data ___/___/_________



ACT DE NECROPSIE



Subsemnatul ............................................................ dr. medic veterinar asistat de ..........................................................am procedat la necropsia unui cadavru – specia .................... proprietatea ................................................. din localitatea ..................

Necropsia a fost efectuată în locul.......................................în data de___/___/_____

CONSTATĂRI:



IDENTIFICAREA ANIMALULUI

Specia ..................rasa .................... sexul .......vârsta ........... culoarea ...................... semne particulare ....................................................................................................



DATE ANAMNETICE

Animalul s-a îmbolnavit la data___/___/_____ cu urmatoarele simptome ........ .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... A fost prezentat la medicul veterinar .............................................. de la (circumscriptia, clinica)............................................... la data ___/___/_____ stabilindu-se diagnosticul..................................................................... și tratamentul .................................................................................................................................... inscris în registrul de consultații și tratamente sub nr _______ /____/___/_____

Animalul a murit la data de ___/___/_____locul .......................................................



EXAMENUL EXTERIOR AL CADAVRULUI

Starea de intreținere.....................................................................................................

Modificări observate la examenul exterior al cadavrului:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

EXAMENUL CAVITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ANATOMOPATOLOGICE

Cavitatea bucală...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea toracică........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea abdominală .................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cavitatea pelvină.........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Craniul..............................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Aparatul locomotor ....................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

PROBE RECOLTATE ȘI EXAMENELE DE LABORATOR SOLICITATE

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

REZULTATUL EXAMENELOR DE LABORATOR

Anatomopatologic.......................................................................................................

....................................................................................................................................

Bacteriologic................................................................................................................

..................................................................................................................................

Virusologic..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Parazitologic................................................................................................................

...................................................................................................................................

Histologic.........................................................................................................................................................................................................................................................

Toxicologic..................................................................................................................

....................................................................................................................................

Alte examene ..............................................................................................................

CAUZA MORȚII

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................





Medic Veterinar

Asistenți: 							........................................

..............................................     			semnatura și parafa

.............................................



Proprietar

............................................

Formular nr. 6:  Ancheta epidemiologică inițială



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul__________________________________________________

Secția supraveghere sanitar -  veterinară__________________________________

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________



ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ INIȚIALĂ



Efectuată în satul _____________________ comuna_____________________                                                Raionul ________________  Fondul de vânătoare__________________________                                 

Întocmit de______________________  la data_________________________  

       

A. Identificarea și localizarea zonei suspecte



Date topografice ale locului unde evoluează boala:



Cai de comunicaţie:



Particularități climatice:



Prezentarea efectivului de animale pe categorii:



B. Date privind furajarea:



C. Anamneza



Data apariţiei primelor cazuri de boală: 



Data la care a fost anunţată suspiciunea:



Vectorii incriminaţi:



Aspecte clinice  și morfopatologie:



Împrejurările în care s-a observat îmbolnăvirea:



Nr. de animale îmbolnăvite și moarte:



Leziuni patologice ale animalelor gasite moarte: 



Investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului:



D. Date epidemiologice generale

     

Situaţia epidemiologică a zonei  (descriere cât mai completă a situaţiei din zona infectată, a extinderii bolii în alte curţi, a nr. exploataţiilor în care a apărut boala etc.):



Mișcările de animale din efectiv  în ultima perioadă:



Efectivele de animale receptive din vecinătăți:



Efectivele de animale din localitatea contaminata:



Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic folosit) și data:



Dinamica morbidității și mortalității în focar:



Alte informaţii:



E. Concluzii:



Diagnosticul si baza in care a fost pus: 



Originea bolii:



Gradul de întindere a epidemiei:



F. Masuri de combatere: 



Măsuri privind animalele bolnave:



Măsuri privind animalele sănătoase:





G. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică:





H. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile:





Numele și semnătura medicului veterinar

care a întocmit ancheta

…………………………………………................................



Șef Subdiviziunea teritorială ANSA

raionul/municipiul.............................			_________________

									semnătura

Formularul nr. 7: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului



Centrul Local de Combatere a Bolii

Raionul/municipiul...........................................

Adresa..............................................................



Către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

a raionului/municipiului_____________________ 

  Adresa___________________________________

      Domnului Director______________________



Având în vedere următoarele:

- confirmarea unui focar de pestă porcină clasică în exploatația/ocolului silvic ____________________proprietar/administrator _____________________:

- faptul ca, în raionul /regiunea____________________,nu există nici o unitate de neutralizare;

- faptul că materiile de risc rezultate în cadrul aplicării măsurilor de control în focar sunt deosebit de periculoase pentru răspândirea virusului în teritoriu;

- faptul că utilizarea unor metode alternative de neutralizare acolo unde nu există unități și capacități suficiente de prelucrarea materiilor de risc Centrul Local de Combatere a Bolii solicită acordul dumneavoatră pentru neutralizarea materiilor de risc rezultate din focar prin îngropare/incinerare.

În acest context, va solicităm aprobarea pentru utilizare în acest scop a unei parcele de pământ, și coordonate ______________________________________________ __________________________________________________________________

Terenul pentru care se înaintează solicitarea îndeplinește următoarele caracteristici:

- este plasat la minimum 500 m în aval de direcția de curgere a apei subterane, în afara perimetrului locuibil sau al altor obiective economice, militare sau culturale;

- este plasat în afara ariei de vizibilitate a drumurilor și a căilor ferate;

- nu este plasat pe direcția dominantă a vantului care să transporte emisii de mirosuri spre ariile locuite;

- este situat pe o zona cu teren stabil, nealunecos;

- nu se află într-o zonă înundabilă;

- nu se află în calea torentelor sau a unor zone cu risc înalt de inundație;

- nu se află în ariile protejate sau de protecție sanitară a surselor de apă potabila sau a surselor de colectare a apelor minerale ;

- este plasat pe un teren rezistent la apă sau greu permeabil.



Data.......................................... 			   Semnătura (Primar)

 .......................................................	

P.S.

Acest Model se folosește și în cazul pestei porcine africane.

Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare





RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ

PENTRU CONFIRMARE





└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Codul bolii		Ziua		Luna			Anul

1.

1.

└─────────────────────────────

Raionul



2.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numele şi funcţia persoanei care raportează



3.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică



4.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Denumirea bolii



5.

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Metoda de diagnostic



6.    		                   7.           		          8.

└───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘    └───┴───┴───┴───┘

    Data detecţiei iniţiale   		 Data estimativă     		       Nr. de focare

    separate a modificării   		  a primei infecţii   		       identificate

    statusului de sănătate



    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

    .........................................................................

    .........................................................................

    .........................................................................

    10*). Detalii referitoare la focar/focare

		Nr. de focare

		Specia

		Nr. de animale existente în focar

		Nr. de animale afectate

		Cu semne clinice

		Din care:



		

		

		

		

		

		Moarte

		Ucise

		Sacrificate



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







    11*). Detalii privind efectivul afectat

    .........................................................................

    .........................................................................

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii

    .........................................................................

    .........................................................................

    13*). Măsuri de control luate la data raportării

    .........................................................................

    .........................................................................

---------

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor.





        Şef STSA,							Şef adjunct STSA,

            ..................    						..........................



Şeful Secţiei supraveghere sanitar - veterinară,

..............................





















































Formularul nr. 9: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii





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)













Formularul nr. 10: Ancheta epidemiologică finală



Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor raionul/municipiul__________________________________________________

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________



ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ FINALĂ



efectuată în cazul de _______________________________________________ din fondul de vânătoare _______________________________________________ raionul______________________________

întocmită la data de ____/____/__________



A. Identificarea și localizarea focarului

a. Date topografice ale locului unde evoluează boala:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Căi de comunicatțe:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Particularități climatice:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. Prezentarea datelor despre mistreti pe categorii:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e. Condiții igienice, de microclimat și date privind furajarea:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Anamneza

a. Data apariției primelor cazuri de boală:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Data la care a fost anunțată suspiciunea:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Vectorii incriminați:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d. Aspecte clinice si morfopatologice: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e. Imprejurările în care s-a observat îmbolnăvirea:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

f.  nr. de animale îmbolnavite și moarte : 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g. Sacrificări de necesitate, antecedente patologice ale animalelor sacrificate, leziuni morfopatologice:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

h. Investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C. Date epidemiologice generale

a. Situația epidemiologică a zonei (descriere cât mai completă a situației din focar, a extinderii bolii în alte curți, a nr. exploatațiilor în care a apărut boala etc.):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Mișcările de animale din efectiv în ultima perioadă: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Efectivele de animale receptive din curte și vecini: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Efectivele de animale din localitatea contaminată: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e. Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic folosit) și data:………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... f. Dinamica morbidității și mortalității în focar: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g. Alte informații:…………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... D. Concluzii:

a. Diagnosticul și baza în care a fost pus:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Originea bolii:…………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Gradul de întindere a epidemiei:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... E. Măsuri de combatere :

a. Măsuri privind animalele bolnave: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. Măsuri privind animalele sănătoase: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



Numele și semnătura medicului

care a întocmit ancheta



dr. ………………………………



1



Formularul nr. 11: Model de TABEL privind evidența vaccinării/revaccinării

 

TABEL



privind evidența vaccinării / revaccinării contra........................................., la specia........................., la data de..................................

cu vaccin............................................................................................, seria.................................................................................................

valabilitatea............................................................, doza / cap......................................, metoda de aplicare............................................

în localitatea...........................................................................................................



		

Nr.

		

Proprietarul

		

Adresa

		

Codul de identificare

(IDNP/IDN)

		

Nr. de identificare al animalului

		Animale

		

Semnătura proprietarului











		

		

		

		

		

		

Vaccinate







		Nevaccinate

		



		

		

		

		

		

		

		Sub vîrsta de vaccinare

		

Cauze  obiective

		

Refuz

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		































Formularul nr. 12: Act sanitar veterinar de stingere oficială a  bolii



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 ..........................

    5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:

    a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate .................................

    b) numărul de animale bolnave .........................................
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şi de pestă porcină africană la mistreţi 
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PARTEA I 

GENERALITĂŢI 

 

Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu despre cum 

trebuie acţionat în cazul suspiciunii şi confirmării PPC/PPA, de a stabili conduita de 

alertă şi intervenţie în caz de necesitate pentru PPC/PPA în profilaxia bolii şi 

măsurilor de combatere. 

 

Manualul descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea măsurilor de control 

pentru pesta porcină clasică (PPC) sau pesta porcină africană (PPA), începând de la 

anunţarea suspiciunilor de boală, notificarea lor către Autoritatea Competentă 

Centrală, activarea Centrului Local de Combatere a Bolii, eventual  a Centrului 

National de Combatere a Bolii până la aplicarea măsurilor de control al bolii în 

focare și stingerea bolii.  

 

Formularistica necesară diferitelor etape de combatere este atașată la sfârșitul 

manualului, în partea IV Formulare specifice. 

 

 

 

 

Link-uri de interes: 

 

Guvernul Republicii Moldova: http://www.gov.md 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: http://www.maia.gov 

Ministerul Afacerilor Interne: http://www.mai.gov.md 

Ministerul Justiției: http://www.justice.gov.md 

Ministerul Mediului: http://www.mediu.gov.md 

Ministerul Sănătății: http://www.ms.gov.md 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: http://www.ansa.gov 

Instituţia Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară: 

http://www.crdv.moldagro.md 

Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE): http://www.oie.int 

EUROLEX (link legislativ): http://www.eurolex.ro 

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/ 

Uniunea Europeană: http://europa.eu/ 

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO): http://www.fao.org/home/en/ 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.maia.gov/
http://www.justice.gov.md/
http://www.mediu.gov.md/
http://www/
http://www.oie.int/
http://europa.eu/
http://www.fao.org/home/en/
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Capitolul 1: Prevederi normative  
 

Prevederile normative pentru controlul la suspiciunea şi confirmarea unor cazuri de 

pestă porcină clasică sau pestă porcină africană la porcii mistreţi sunt descrise la 

cap. II „Prevederi normative” în Planul de contingență pentru PPC și în Planul de 

contingență pentru PPA.  
 

Capitolul 2: Introducere 

 

Pesta porcină clasică (PPC)  şi pesta porcină africană (PPA) sunt boli virale majore 

şi foarte contagioase ale porcilor domestici şi sălbatici. Datorită impactului lor 

major asupra efectivelor de porcine domestice şi faunei, ambele boli sunt 

notificabile la confirmarea lor într-un teritoriu la Organizaţia Mondială pentru 

Sănătate Animală (OIE).   

 

Pesta porcină clasică este cauzată de un virus din genul Pestivirus, familia 

Flaviviridae, având drept gazde naturale porcii domestici şi pe cei sălbatici. 

 

Pesta porcină africană este cauzată de un virus din genul Asfivirus, familia 

Asfaviride, având drept gazde naturale atât porcii domestici, cât şi pe cei sălbatici, 

însă acest virus are abilitatea de a se replica şi în căpuşele cu platoşă moale din 

genul Ornithodorus. 

 

Deşi rezistenţa viruşilor în cauză este diferită în mediile de viaţă şi în produse şi 

subproduse, bolile produse de ambii viruşi sunt asemănătoare în privinţa semnelor 

clinice şi a modificărilor anatomo-patologice, astfel încât singura modalitate de a 

deosebi agentul patogen este diagnosticul de laborator. Ambele boli se manifestă 

cu o serie de simptome şi leziuni nespecifice  comune multor altor boli, inclusiv 

virale, bacteriene sau neinfecţioase. 

 

Importante în recurenţa sau cronicizarea bolii într-o zonă sunt structura socială şi 

mărimea populaţiei pe porci mistreţi. În cazul metapopulaţiilor de porci mistreţi 

(de peste 2000 de exemplare) unde animalele vin uşor în contact, ambele boli pot 

deveni endemice. În cazul populaţiilor mai mici şi care nu vin neapărat în contact 

(între 1000-1500 de exemplare), răspândirea bolii poate fi mai greoaie, persistenţa 

ei depinzând de factorii epidemiologici şi ecologici specifici zonei.  

 

Ca metode de prevenire a răspândirii, în cazul ambelor boli, porcii sălbatici găsiţi 

bolnavi sunt ucişi, iar cadavrele lor se distrug sub control oficial.  

 

În cazul pestei porcine clasice, dacă boala ameninţă să se răspândească în teritoriu, 

se poate apela la vaccinarea de urgenţă, cu aprobarea prealabilă a planurilor de 

vaccinare de către Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE). În cazul 

pestei porcine africane, nu există un vaccin omologat. 
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Capitolul 3. Profilaxia generală în vederea prevenirii pestei porcine clasice / 

pestei porcine africane în populaţia de mistreti  

 

În cadrul programului de eradicare a PPC şi a monitorizării evoluţiei pentru PPA 

urmează programe de testare şi diagnosticare în laborator a tuturor mistreţilor 

împuşcaţi, accidentaţi  sau găsiţi morţi. 

3.1. Măsuri de profilaxie generală în PPC/PPA 

 

a) Comunicarea efectivă între autorităţile veterinare, practicienii veterinari şi 

managerii fondurilor de vânătoare; 

b) Crearea unui sistem eficace de raportare a bolii; 

c) Politici stricte privind monitorizarea efectivelor de mistreţi pe categorii de 

vârstă şi sexe, a fondurilor de vânătoare, a culoarelor de circulaţie a 

mistreţilor, importul şi comerţul de mistreţi vii, carcase şi carne; 

d) Supravegherea prin recoltarea de probe de la mistreţii vânaţi, accidentaţi, sau 

găsiţi morţi; 

e) Controlul centrelor de colectare a vânatului sălbatic; 

f) Urmărirea valorificării şi procesării cărnii provenite de la porcii mistreţi; 

g) Carantina mistreţilor proveniţi din comerţ înainte de introducerea lor în 

fondurile de vânătoare, rezervaţii sau în alte  locuri special amenajate; 

h) Obligativitatea ecarisării fondurilor de vânătoare;  

3.2. Măsuri de profilaxie specifică  

 

Vaccinarea de urgenţă a mistreţilor prin utilizarea momelilor vaccinale cu vaccin 

viu atenuat este posibilă doar pentru pesta porcină clasică şi doar cu aprobarea 

Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE). 

  

3.3. Masuri de profilaxie medicală 

 

Nu există vaccinuri şi vaccinare pentru pesta porcină africană. 

Nu există tratament eficient pentru pesta porcină clasică / pesta porcină africană. 
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Capitolul 4. Date privind etiologia, simptomatologia şi diagnosticul bolii 

4.1. Pesta porcină clasică 

4.1.1. Date generale 

 

Boala este produsă de un virus din familia Flaviviridae, genul Pestivirus. 

Rezervoarele naturale ale virusului le constituie porcii domestici şi mistreţi, în 

cazul în care aceştia intră în contact. Transmiterea bolii este facilitată şi prin: 

a) contactul direct dintre animale, prin secreţii, excreţii, material seminal, 

sânge; 

b) circulaţia în habitatul natural a vânătorilor, paznicilor de vânătoare, 

pădurarilor și a altor persoane care pot vehicula virusul; 

c) carnasierele domestice și sălbatice, păsări sălbatice; 

d) deşeuri alimentare, masa gastro-intestinală sau cadavre abandonate sau alte 

materii și materiale ce pot fi contaminate; 

e) infecţii transplacentare; 

 

Sursa virusului o constituie: 

a) sângele şi ţesuturile, secreţiile şi excreţiile animalelor bolnave şi moarte; 

b) purceii infectaţi congenital cu viremie persistentă şi care pot împrăştia 

virusul perioade foarte lungi de timp (luni); 

 

Căile de infecție sunt:  

a) ingestia; 

b) contactul cu mucoasa oro-nazală; 

c) leziuni ale pielii;  

d) inseminările (însămânțare pe cale artificială); 

e) contactul cu sângele animalelor bolnave. 

4.1.2. Elemente de diagnostic  

 

Perioada de incubație a virusului PPC este de 2-14 zile. 

  

Semne clinice în forma acuta:  

a) febra (41ºC), anorexie, letargie, hiperemie multifocală și leziuni hemoragice 

ale pielii; 

b) conjunctivite, cianoza pielii, în special a extremităților; 

c) constipație, diaree, vomitări ocazionale, dispnee, tuse; 

d) ataxie, pareze și convulsii; 

e) moarte, după 5-15 zile de la apariția semnelor clinice; 

f) mortalitatea la mistreții tineri poate atinge 100%; 

 

Semne clinice în forma cronica: 

a) apatie, apetit capricios, pirexie (stare febrilă cauzată de o infecție); 
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b) diaree prelungită; 

c) refacere aparentă cu eventuale recăderi și moarte, în final. 

 

Semne clinice în forma congenitală: 

a) tremor congenital, slăbiciune, dezvoltare greoaie pe parcursul câtorva 

săptamâni sau luni, urmată de moarte; 

b) purceii afectaţi sunt normali din punct de vedere clinic, dar rămaşi în urmă 

cu creşterea, prezintă viremie persistentă, fără răspuns imun. 

  

Forma moderată la scroafe: 

a) pirexie trecătoare şi inapetenţă; 

b) moartea fetuşilor, resorbţie, mumificare, naştere prematură; 

c) avort (rar). 

  

 4.1.3. Leziuni morfopatologice 

 

În forma acută: 

a) peteşii şi echimoze răspândite neuniform, în ganglionii limfatici, laringe, 

vezică, rinichi, conexiunea ileo-cecală; 

b) infarcte multifocale marginale pe splină, caracteristice, deşi nu sunt 

întotdeauna prezente, însoţite de leucopenie si trombocitopenie; 

c) ganglionii limfatici sunt măriţi în volum şi hemoragici; 

d) encefalomielite cu îngroşări perivasculare. 

 

În forma cronică: 

a) butoni ulceroși în cecum și în intestinal gros; 

b) modificări ale țesutului limfoid; 

c) adesea, lipsesc leziunile hemoragice și inflamatorii. 

 

În forma congenitală: 

a) erori în formarea mielinei din SNC; 

b) hipoplazie cerebelară, microencefalie; 

c) hipoplazie pulmonara, hidropizie și alte malformații; 

4.1.4. Diagnostic diferenţial 

 

Se realizează fată de:  

a) pesta porcină africană care nu se poate distinge numai pe baza semnelor 

clinice si anatomopatologice. Este esențială trimiterea probelor pentru 

examinarea de laborator; 

b) infecţii cu virusul diareei virale bovine, este produsă de 

un Pestivirus din familia Flaviviridae, înrudit cu virusul pestei porcine 

clasice; 

c) salmoneloza; 

d) erizipel; 
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e) pasteureloza acuta; 

f) alte encefalomielite virale; 

g) streptococie; 

h) leptospiroza; 

i) intoxicațiile cu  substanţe cumarinice, sare; 

 

4.2. Pesta porcină africană 

 

4.2.1. Date generale  

Boală virală sistemică,  contagioasă, febrilă, asemănătoare pestei porcine clasice.  

Se poate transmite prin căpuşe cu cuticula moale din genul Ornithodorus spp. 

  

Boala a fost diagnosticată la porcii domestici din Africa şi porcii sălbatici şi 

domestici din Europa, America Centrală şi de Sud. Până în prezent nu s-au 

înregistrat îmbolnăviri pe alte continente, dar ele sunt, cu certitudine, posibile. 

 

Virusul care produce boala este unicul arbovirus cu lanţ dublu de ADN, unic, cu 

caractere de Iridoviridae şi Poxviridae (Familia  Asfarviridae), fiind mult mai 

rezistent şi stabil în mediu decât virusul Pestei porcine clasice. Poate produce 

mortalitate foarte mare şi omoară suine de toate vârstele. Nu există tratament sau 

vaccin. Unii autori  consideră că porcii sunt afectaţi accidental, virusul afectând 

natural doar căpuşele 
 

4.2.2. Surse de contaminare 

a) Sângele, ţesuturile, excreţiile sau secreţiile provenite de la animale bolnave 

sau moarte ce pot contamina: 

direct:  

- contact între specii susceptibile; 

indirect: 

- hrană contaminată; 

- vehicule, habitat, păşune; 

- haine, încălţăminte; 

- vizitatori, comercianţi; 

- veterinari.  

b) Căpuşe cu cuticula moale din Genul Ornithodorus anterior infectate; 

c) Transfrontalier boala se transmite prin resturi alimentare rezultate de la 

igienizare în porturi, aeroporturi şi hoteluri internaţionale. 

 

4.2.3 Patogeneză 

a) Căi de infecţie: orală (principală) şi transcutanată; 

b) Mecanism de infecţie: inducerea unui sindrom hemoragipar sever, 

consecutiv distrugerii de mononucleare şi fagocite; 

c) Stare de purtător: viremie posibil 5-8 săptămâni, dar rămân purtători de 

virus, fără dezvoltare de anticorpi neutralizanţi; 
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d) Răspuns imun: atipic, dependent de tulpina de virus: 

- tulpinile virulente distrug celulele Langerhans şi nu produc anticorpi, 

testul de imunofluorescenţă detectând antigen pe termen lung; 

- tulpinile puţin virulente nu distrug celulele Langerhans şi produc 

anticorpi, şi după 7 zile de la infecţie, testul de imunofluorescenţă este 

negativ; 

- Atipic pentru virusuri: IgG-urile produse de acest virus nu pot sista 

viremia şi nici nu neutralizează în totalitate virusul. 

 

4.2.4 Perioada de incubaţie 

a) 2-3 zile, în cazul infecţiilor experimentale; 

b) 5-15 zile, în cazul infecţiilor naturale; 

c) Posibil chiar câteva săptămâni, în cazul infecţiilor naturale cu tulpini slab 

patogene. 

 

4.2.5. Evoluţie clinică 

Diferită, dependentă de virulenţa tulpinii de virus infectante: 

a) În infecţii cu tulpini de virus foarte virulente: 

- forma supraacută; 

- forma acută; 

b) În infecţii cu tulpini moderat virulente: 

- forma subacută; 

c) În infecţii cu tulpini cu virulenţă redusă: 

- formă cronică sau inaparentă. 

 

4.2.5.1. Forma supraacută 

a) apare sporadic; 

b) porci găsiţi morţi sau agonici fără semne premonitorii; 

c) uneori respiraţie superficială anterior morţii. 

 

4.2.5.2. Forma acută 

a) febră: (40,5-42 grade C) timp de 12-14 zile, apoi revenire la normal; 

b) inapetenţă; 

c) animalele stau îngrămădite la întuneric; 

d) se deplasează cu greutate (uneori necoordonare a mişcărilor, cu 24-48 ore 

anterior morţii); 

e) pielea se înroşeşte, apoi devine cianotică; 

f) tahipnee şi puls accelerat; 

g) descărcări sanguinolente sau mucopurulente oculare şi nazale; 

h) semne de durere abdominală (arcuire a spatelui, mers greoi); 

i) vomă sanguinolentă, constipaţie sau diaree abundent sanguinolente; 

j) avorturi la orice vârstă de gestaţie (diferite de PPC); 

k) moarte după 6-13, maximum 20 de zile, posibil chiar la 100% din efectiv. 
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4.2.5.3. Forma subacută 

a) simptomatologie mai estompată, cu febră fluctuantă, pneumonie, depresie, 

avorturi, 

b) durată până la 30 zile, 

c) mortalitate 30-70% după 15-40 zile de boală 

 

4.2.5.4. Forme cronice şi inaparente 

a) posibil inaparente, doar cu seroconversie; 

b) posibil febră 2-3 săptămâni, apoi remisie; 

c) mici pete roşii, ce devin necroze şi chiar ulcere; 

d) pericardite, pleurite adezive, pneumonii; 

e) tumefacţii articulare, chiar artrite; 

f) avorturi; 

g) mortalitate redusă după reacutizări. 

Animalele care trec prin boală rămân purtătoare de virus pe viaţă. 

4.2.6. Morbiditate si mortalitate 

Sunt dependente de virulenţa tulpinii de virus infectant, de existenţa unor infecţii 

asociate, de existenţa animalelor tinere sau gestante: 

 

100% morbiditate şi aproape 100% mortalitate în infecţiile cu tulpini de virus 

foarte virulente. 

 

Până la 60-70% morbiditate şi 30-70% mortalitate în infecţii cu tulpini moderat 

patogene. Mortalitatea poate creşte atunci când există infecţii asociate, animale 

tinere sau gestante. 

 

Porcii sălbatici africani dezvoltă doar viremie asociată cu forme subclinice sau 

abortate, obişnuit fără mortalitate. 

 

Deşi mortalitatea poate varia practic nelimitat (între 0 şi 100%), este exclusă o 

mortalitate redusă pe efective de porci recent infectate.  

4.2.7. Răspândire geografică 

Vectorul principal şi rezervorul de virus se găsesc în Africa. În prezent este 

localizată pe continentul african, Republlica Capului Verde, Madagascar şi 

Sardinia (Italia). 

 

În Africa Centrală şi Estică este endemică la porcii domestici din Angola, 

Republica democratică Congo, Uganda, Zambia, Malawi şi Mozambique. În Africa 

de Vest, este endemică în două insule ale arhipelagului Capului Verde, Senegal, 

Gambia, Camerun şi Guinea Bissau. Din 1996, au evoluat episoade în Coasta de 

Fildeş, Benin, Togo, Nigeria şi Ghana.  

 

Pe continentul american, boala a evoluat ca focare izolate în Brazilia.  
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În Europa: Italia (virus localizat în insula Sardinia), Portugalia (1999), Georgia, 

Armenia, Azerbaidjan,Ucraina, Rusia, Belarus, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania. 

 

4.2.8. Condiţii preliminare pentru efectuarea examenelor necropsice 

 

FOARTE IMPORTANT: În cazul existenţei unei suspiciuni de evoluţie a 

PPA, personalul de specialitate examinator şi cel tehnic sau ajutător va aplica, 

în toate cazurile, măsuri identice cu cele ce se iau în cazul unei infecţii deja 

confirmate, pentru a preveni extinderea eventualei infecţii din efectivul de 

animale supus examinării! 

 

a) Se va evita transportul cadavrelor şi exemplarelor afectate ce urmează a fi 

examinate, din şi chiar în interiorul curţii exploataţiilor ce posedă alte 

efective de porci; 

b) Uciderea animalelor selectate în urma examenului clinic, se va face cu 

mijloacele şi precauţiile prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare, în locul 

ales pentru efectuarea examenelor necropsice; 

c) Personalul examinator trebuie să aibă la dispoziţie echipamentul de 

protecţie, instrumentarul şi materialele necesare dezinfectării suprafeţei pe 

care se vor efectua examenele post mortem şi a dezinfectării/denaturării 

materialelor folosite cu această ocazie. 

 

4.2.9. Elemente de diagnostic 

 

Se suspectează boala când: 

a) morbiditatea şi mortalitatea ating 100%, ceea ce poate sugera evoluţia 

unei infecţii cu o tulpină de virus al pestei porcine africane foarte 

virulente; 

b) este prezentă febra, morbiditatea şi mortalitatea sunt mari, la toate 

categoriile de porci; 

c) este detectat un puternic sindrom hemoragipar şi găsim aproape 

invariabil următoarele leziuni: 

- splină mult mărită, cu o culoare roşu închis spre negru; 

- noduri limfatice gastro-hepatice mult mărite şi hemoragice; 

- noduri limfatice renale mult mărite şi hemoragice; 

 

4.2.10. Leziuni anatomopatologice 

 

Depind de forma clinică şi de virulenţa tulpinii infectante: 

 

a) În infecţii cu tulpini de virus foarte virulente: 

- leziuni în forma supraacută; 

-  leziuni în forma acută; 
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b) În infecţii cu tulpini moderat virulente:  

- leziuni în forma subacută; 

c) În infecţii cu tulpini cu virulenţă redusă: 

- leziuni în forma cronică sau inaparentă. 

 

În forma supraacută: 

Nu se depistează leziuni deosebite, doar gastroragii, consecutiv acutizării ulcerelor 

gastrice vechi, în condiţiile prelungirii timpului de sângerare datorat 

trombocitopeniei severe. 

 

În forma acută: 

Sunt considerate leziuni tipice pentru forma acută: 

a) Splină mult mărită şi friabilă (consecutiv necrozelor la acest nivel), uneori 

puternic infarctizată, roşie închis sau neagră; 

b) Limfonoduri gastro-hepatice mărite şi hemoragice, uneori cu aspect de 

hematom; 

c) Limfonoduri perirenale mărite şi hemoragice, uneori cu aspect de hematom; 

d) Colorare a pielii în roşu închis sau purpuriu; 

e) Acumulări de lichide în cavităţi (ascită, hidrotorax, hidropericard); 

f) Peteşii hemoragice pe seroase şi mucoase (inclusiv endo şi pericard); 

g) Peteşii sau hemoragii echimotice pe cortexul renal şi bazinet; 

h) Ficat mult mărit; 

i) Edeme perirenale, ale vezicii biliare şi pulmonare; 

j) Zone de infarct,chiar necroze în diferite organe; 

k) Limfonoduri submandibulare mărite şi hemoragice (in infecţia orală); 

l) Alte limfonoduri posibil numai edematoase. 

 

În forma subacută: 

În forma subacută, leziunile sunt identice în primele 8-12 zile, apoi se estompează. 

Principala diferenţă lezională este la nivelul splinei ce poate fi mărită, dar are o 

culoare mai normală şi nu este friabilă. 

 

În forma cronică: 

Leziunile în forma cronică pot fi variate, consecutiv intervenţiei infecţiilor 

secundare: 

a) Cutanate, cu necroze focale şi chiar sfacelări; 

b) Limfadenopatii generalizate; 

c) Pulmonare cu consolidări lobare; 

d) Pericardite fibrinoase; 

e) Articulaţii îngroşate şi edemaţiate; 

f) Leziuni le nivelul placentei şi fetuşilor (toate formele); 

g) Placentă cu hemoragii peteşiale; 

h) Fetuşii pot fi edematoşi, cu hemoragii peteşiale pe piele, miocard şi ficat. 
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4.2.11. Diagnostic diferenţial 

Faţă de pesta porcină clasică: 

Deosebirile clinice şi lezionale sunt greu sesizabile, fiind de remarcat: 

a) durata perioadei febrile: pe aproape toată durata bolii în PPC, şi de numai 

12-14 zile în PPA; 

b) dispneea şi tusea sunt sporadice în PPC şi mult mai frecvente în PPA, 

afectând obişnuit mai mult de 30% din porci; 

c) se pot observa scurgeri oculare şi nazale sanguinolente, inexistente în PPC; 

d) moartea intervine mai repede ca în PPC, posibil chiar de a doua zi după 

debutul clinic; 

e) avort frecvent, la 5-8 zile de la infecţie sau 1-3 zile de la puseul febril, iar în 

PPC avorturile sunt sporadice; 

f) în formele cronice, găsim artrite şi necroze cutanate, inexistente în PPC; 

g) leziunile hemoragice sunt cu mult mai grave, întâlnind hemotorax, 

hemopericard şi hemoperitoneu, inexistente în PPC; 

h) este foarte important ca aceste diferenţe să fie sesizate de examinator, pentru 

a nu întârzia procesul de eradicare a PPA şi pentru a nu difuza boala în 

exterior. 

 

Faţă de salmoneloze care: 

a) evoluează ca episod, doar pe purcei de 10-16 săptămâni (3-4 luni); 

b) au febră asemănătoare (40,5-41,7), dar în salmoneloză moartea purceilor 

febrili se produce mult mai repede, obişnuit în două zile; 

c) leziuni cutanate de tip congestiv-hiperemic, fără o demarcaţie netă între 

pielea afectată şi cea neafectată, cum găsim în PPA şi PPC, iar testul la 

presiune cutanată este pozitiv (pielea afectată reia culoarea iniţială imediat 

ce presiunea exercitată asupra ei dispare, apoi redevine congestiv-

hiperemică); 

d) cazurile de salmoneloză sunt sporadice la purcei mai mari de 4 luni. 

 

Faţă de pasteureloze care: 

a) sunt boli de stres ce afectează, în principal, aparatul respirator; 

b) au o evoluţie clinică scurtă, de 5-10 zile (rar chiar 3-5 săptămâni); 

c) produc hidrotorax şi hidropericard, dar nu şi ascită cum întâlnim în PPA; 

d) multe animale evoluează spre vindecare, cu sechele sau cronicizare; 

e) și aici leziunile cutanate sunt de tip congestiv-hiperemic, cu test de presiune 

cutanată pozitiv, ca în salmoneloze. 

 

Faţă de rujet: 

a) afectează obişnuit porcii mai mari de 55 kg, cu febră mare (41.1-42,8 ◦C) şi 

moarte în 12-48 ore; 

b) Anorexie şi, inconstant, icter cu sau fără hemoglobinurie; 

c) Posibil şi forme nervoase (meningite, tremor), inexistente în PPA; 
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d) Mortalitatea este redusă şi cedează la terapia cu derivaţi de penicilină. 

 

Faţă de purpura trombocitopenică: 

Apare sporadic şi animalele afectate nu sunt febrile. 

 

Faţă de intoxicaţii cu substanţe cumarinice: 

a) Obişnuit întâlnite la aproximativ două săptămâni de la deratizări; 

b) Leziuni de diateză hemoragică pe animale nefebrile; 

c) În niciunul dintre cazurile examinate, nu sunt decelabile leziuni splenice. 

 

Faţă de intoxicaţii cronice cu benzen sau substanţe cu lanţ benzoic: 

a) Întâlnite la porcii crescuţi în apropierea rafinăriilor de petrol, sau la cei 

furajaţi cu furaje proteice ce conţin reziduuri; 

b) Pe exemplarele afebrile, sunt decelabile leziuni limitate de diateză 

hemoragică 

 

4.2.12 Linii directoare pentru căutarea vectorilor în pesta porcină africană  

 

Căutarea vectorilor trebuie să se efectueze în unitățile în care trăiesc și se odihnesc 

porcii, precum și în împrejurimi. Vectorii se găsesc, de obicei, în clădiri vechi, la 

umbră și în condiții favorabile de temperatură și umiditate. 

Căutarea va da rezultatele cele mai bune dacă are loc la sfârșitul primăverii, în 

cursul verii și la începutul toamnei, perioade în cursul cărora vectorii sunt mai 

activi. 

 

Trebuie să se utilizeze două metode de căutare: 

a) căutarea vectorilor în pământ, nisip sau praf, extrase cu ajutorul unei perii sau a 

oricărui alt instrument adecvat din spațiile dintre pietre (în cazul unităților 

construite din pietre) sau din interstițiile sau crevasele din pereții de sub țiglă sau 

din solul unităților. Dacă este necesar, pământul și nisipul vor fi cernute. Utilizarea 

unei lupe poate fi utilă pentru căutarea larvelor tinere; 

b) căutarea vectorilor cu ajutorul capcanelor cu CO2. Capcanele trebuie dispuse 

pentru mai multe ore în adăposturile porcilor, de preferință în timpul nopții și, în 

orice caz, în locuri ferite de lumina zilei. Capcanele trebuie construite astfel încât 

vectorii să vină cât mai aproape de sursa de CO2 pentru a le fi imposibil să revină 

în habitatul lor. 

 

Capitolul 5: Formulare necesare la întocmirea dosarului unui focar de 

porcină clasică sau pestă porcină africană la mistreţi 

 

Dosarul  pentru un focar de PPC/PPA la mistreţi cuprinde: 

5.1. Documente cu modele tip, inserate în partea a IV- a a prezentului manual: 

1. Raport de notificare internă pentru suspiciune. 

2. Dispoziţie de punere sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina 

clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare 



18 

 

3. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la zona infectată și măsuri 

4. Raport de inspecție al fondului de vânătoare 

5. Act de necropsie 

6. Ancheta epidemiologică inițială 

7. Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea 

metodei alternative de ecarisare a teritoriului; 

8. Raport de notificare internă pentru confirmare 

9. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii 

10. Ancheta epidemiologică finală 

11. Tabelul privind evidența vaccinării / revaccinării orale a mistreţilor împotriva 

pestei porcine clasice  

12. Act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii.  

 

5.2. Documente care nu au modele specifice în manualul operational, ele fiind 

ori documente elaborate ad-hoc în CLCB, sau documente elaborate de 

laboratoare sau alte instituții: 

- Raport de încercări la suspiciunea/confirmarea bolii; 

- Planul de acțiune pentru combaterea și controlul bolii; 

- Harta focarului; 

- Proces verbal privind evidența animalelor ucise ca urmare a aplicării măsurilor 

de control al bolii; 

- Derogări (dacă este cazul); 

- Decizia  privind  ridicarea restricţiilor din  zona infectată, etc. 
 

PARTEA II 

ACTIVITĂȚI LA SUSPICIUNEA PPC/PPA LA MISTREȚI 

 

Capitolul 6: Măsuri de control în cazurile de suspiciune a bolii 

6.1. Activități întreprinse la suspiciunea bolii 

Conform Directivei Consiliului 2001/89/CE, transpusă  parțial în legislația 

naţională prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de 

control al pestei porcine clasice, precum şi a Directivei Consiliului 2002/60/CE, 

transpusă parțial în legislaţia naţională prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa 

nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine 

africane, atunci când într-un fond de vânătoare unul sau mai mulţi mistreţi sunt 

suspecţi de a fi infectaţi cu virusul pestei porcine clasice sau al pestei porcine 

africane, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova trebuie să dispună 

punerea în aplicare imediată a mijloacelor oficiale de investigare, pentru a 

confirma sau a infirma prezenţa bolii menţionate. 
 

6.2. Criteriile pentru a considera un fond de vânătoare suspect de PPC/PPA 

Porcii mistreţi se consideră suspecți cu virusul PPC sau PPA, în baza următoarelor 

criterii: 

a) Manifestări clinice şi anatomopatologice  la porcii mistreţi: 
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- creşterea morbidităţii şi mortalităţii, cu sindrom hemoragic, cu simptome 

nervoase; 

- aspect clinic de animal bolnav, animale care nu pot ţine ritmul cu turma 

- existenţa animalelor cronic bolnave; 

- întârzieri în  creştere la animalele tinere; 

- diateză hemoragică, cu prezenţa peteşiilor şi a echimozelor hemoragice, 

în special în limfonoduli, rinichi, splină, vezică urinară şi laringe; 

- (în PPC) prezenţa butonilor ulceroşi în intestinul gros, în cazurile cronice, 

în mod particular lângă joncţiunea ileo-cecală. 

 

b) Considerații epidemiologice:  

- mistreţii au venit în contact direct sau indirect cu alți mistreţi sau porci 

domestici la care s-a diagnosticat deja PPC/PPA; 

- fondul de vânătoare este în vecinătatea unei exploataţii în care s-a 

diagnosticat PPC/PPA; 

- a existat un contact direct sau indirect cu porcii domestici dintr-o 

populaţie unde a apărut PPC/PPA; 

- accesul mistreţilor la locurile de depozitare a resturilor menajere; 

- circulaţia necontrolată a persoanelor, utilajelor etc., prezenţa porcinelor 

domestice în fondurile de vânătoare. 

 

c) În baza rezultatelor testelor serologice: 

- reacţii serologice cauzate de o infecţie virală de PPC/PPA nenotificată 

sau consecutiv vaccinării (în cazul PPC); 

- reacții de încrucişare între anticorpi PPC și alte tulpini de  pestivirusuri; 

- detecţia unui singur animal reactiv. 

 

Conform pct.3 al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de 

control al pestei porcine clasice și pct.3 al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa 

nr.2, privind stabilirea unor prevederi specifice de control al pestei porcine 

africane, se consideră caz suspect de infecţie cu virusul pestei porcine clasice sau 

pestei porcine africane “orice porc sau carcasa de porc care prezintă simptome 

clinice sau leziuni post-mortem sau reacţii la testele de laborator întreprinse in 

conformitate cu manualul de diagnostic. 
 

În cazul suspectării infecţiei la porcii mistreţi, notificările se fac de către personalul  

silvic sau administratorul fondului de vânătoare la medicul veterinar oficial de la 

STSA. STSA ordonă punerea fondului de vânătoare sub supraveghere oficială şi 

dispune măsurile în caz de suspiciune a PPC/PPA prevăzute la cap. XIII al HG Nr. 

1368 din 19.12.2016, Anexa nr.1, privind măsurile de control al pestei porcine 

clasice și cap. XIII al HG Nr. 1368 din 19.12.2016, Anexa nr.2, privind stabilirea 

unor prevederi specifice de control al pestei porcine africane.  

 

Suspiciunea cu privire la PPC/PPA la mistreți este notificată imediat și obligatoriu 

STSA.  
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La rândul ei, STSA notifică Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul 

ANSA, prin e-mail (notificare.dssv@ansa.gov.md), telefon sau fax (022-26-46-

71 sau 022-26-46-72). 

Notificarea internă a suspiciunii bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp 

posibil (dar nu mai mult de 24 de ore), către conducerea ANSA, în conformitate cu 

prevederile „Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea 

oficială a unor boli transmisibile ale animalelor”, aprobată prin Ordinul Nr. 51 din 

04. 03. 2015 al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, utilizând modelul 

din Formularul nr. 1: Raport de notificare internă pentru suspiciune. 

Medicul veterinar oficial, însoțit de medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit și gestionarul fondului de vânătoare impune plasarea fondului de 

vânătoare sub supraveghere veterinară oficială și a măsurilor de restricţie, 

eliberând o „Dispoziţie de punere sub supraveghere”, după modelul din 

Formularul nr.2: Dispoziţie de punere sub supraveghere în suspiciunea de pesta 

porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare. 

6.3. Măsuri ce trebuie luate în fondurile de vânătoare suspecte de PPC/PPA:  

a) se inspectează fondul de vânătoare suspect; 

b) se întocmeşte recensământul mistreților existenți în fondul de vânătoare 

suspect; 

c) toţi porcii domestici din exploataţiile învecinate fondului de vânătoare 

sunt menţinuţi în adăposturile lor sau sunt ţinuţi închişi în locații în care 

pot fi izolaţi; 

d) nici un porc din zona suspectă nu intră sau nu iese din exploataţie; 

autoritatea veterinară competentă teritorial poate extinde, dacă este cazul, 

interdicţia cu privire la ieşirea din exploataţie şi la alte specii de animale 

şi poate impune, de asemenea, aplicarea de măsuri corespunzătoare 

pentru distrugerea rozătoarelor sau insectelor; 

e) nici un sortiment de carne, produse din carne provenite de la mistreţi, 

furaje recoltate de pe fondul de vânătoare sau alte deşeuri care pot 

transmite PPC/PPA nu iese din fondul de vânătoare fără o autorizaţie 

eliberată de autoritatea veterinară competentă teritorial; 

f) deplasarea persoanelor spre sau din fondul de vânătoare este supusă 

autorizării scrise de către autoritatea veterinară competentă teritorial; 

g) deplasarea vehiculelor spre sau din fondul de vânătoare e supusă 

autorizării scrise de către autoritatea veterinară competentă teritorial; 

h) se contabilizeaza, intr-un registru, toți mistreţii morti, bolnavi sau 

suspecţi de contaminare. Lista trebuie actualizată zilnic de catre medicul 

veterinar oficial din cadrul subdiviziunii teritoriale ANSA. 

i) medicul veterinar oficial trebuie să se asigure că este realizată ancheta 

epidemiologică inițială;   

j) se informează operativ SSSV din cadrul STSA. 

Starea de sănătate a mistreţilor va fi verificată prin simpla inspecţie și prin 

anamneza luată de la gestionarul  fondului de vânătoare, iar pentru animalele cu 
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modificări ale statusului de sănătate, dacă este posibilă capturarea, examinarea se 

va face individual, inclusiv prin termometrie. Animalele cu semne clinice 

atribuibile PPC/PPA se ucid pentru prelevarea de probe necesare examenelor de 

laborator, în scopul confirmării sau infirmării bolii.  

In timpul inspecţiei, medicul veterinar oficial sau cel de liberă practică împuternicit 

verifică respectarea măsurilor privind limitarea circulaţiei animalelor. 

 

Un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pesta porcina 

clasică/pestă porcină africană la mistreţi” sau cu inscripţii asemănătoare va fi 

plasat în zona fondului de vânătoare prin grija medicului veterinar oficial. Posterul 

trebuie plasat într-un loc cât mai vizibil și să fie cât mai intens colorat.  

 

Medicul veterinar de liberă practică împuternicit va afişa în localităţile din jurul 

fondului de vânătoare infectat un pliant informativ pentru populaţie și crescătorii 

de porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei PPC/PPA și a politicii de 

compensare.  Astfel de pliante informative se pot afişa la panourile Consiliilor 

Locale, la biserici, magazine, bănci locale, dar se pot folosi şi alte mijloace de 

informare prin mass media locală, acolo unde acestea există. 

 

Restricţii temporare asupra mişcării animalelor pot fi introduse și pentru mişcarea 

porcinelor domestice dintr-o zonă definită sau din întreaga ţară, în conformitate cu 

deciziile Comisiei antiepizootice excepționale republicane. Aceste restricţii pot fi 

extinse și pentru mişcarea mamiferelor din speciile domestice, altele decât cele 

susceptibile, dar în acest caz, să nu dureze mai mult de 72 ore, fără justificare 

adecvată. Dacă circumstanţele o permit, aplicarea acestor măsuri poate fi limitată 

la populaţia de mistreți suspectă de a fi infectată.  

 

O zonă de control temporar poate fi stabilită în jurul unui fond de vânătoare, în 

vederea controlării eventualei infecţii. Dimensiunea zonei poate fi diferită, în 

funcţie de epidemiologia bolii și de riscul apreciat de către CLCB. 

 

În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea PPC/PPA pe 

teritoriul unei localitati, Consiliul Local al primăriei poate emite dispoziţii de 

inştiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru 

limitarea răspândirii bolii. Acest tip de dispozitie se afișează în locuri publice, cât 

mai vizibil, pentru a putea fi citite de cât mai mulți cetățeni: Formularul nr. 3: 

Model de Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la zona infectată și 

măsuri. 
 

Măsurile prevăzute mai sus nu trebuie ridicate până ce suspiciunea de pestă 

porcină clasică / pestă porcină africană nu a fost infirmată oficial. 

 

6.4. Precauţii la inspecţia fondului de vânătoare în suspiciunea de PPC/PPA 

Prezentul subcapitol are drept scop prezentarea detaliată a precauţiilor de 

inspectare a fondurilor de vânătoare de către personalul sanitar veterinar şi de către 
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personalul implicat (administratori, vânători, pădurari, paznici de vânătoare, etc.) 

în combaterea pestei porcine clasice/pestei porcine africane. 

 

6.4.1. Prevederi tehnice 

În cazul suspiciunii unui focar de PPC/PPA, procedura privind accesul  în fondul 

de vânătoare suspect este următoarea: 

a) Numai persoanele care sunt importante în activitatea de investigare şi diagnostic 

al suspiciunii au voie să pătrundă în zona fondului de vânătoare suspecte 

PPC/PPA, până la elucidarea situaţiei de suspiciune.  

 

b) Pentru diminuarea riscului diseminării bolii, autorităţile sanitar veterinare 

împreună cu administratorul fondului de vânătoare impun măsuri restrictive atât la 

intrarea cât și la ieşirea din fondul de vânătoare, pentru personalul care activează în 

acestea sau pentru personalul calificat ce trebuie să aibă acces în zona 

restricţionată, în vederea efectuării acţiunilor pentru elucidarea diagnosticului. 

 

c) Atunci când fondul de vânătoare și, eventual, exploataţiile de contact sunt 

vizitate de experţii epidemiologi în scopul investigării, aceştia trebuie să urmeze 

doar itinerarii justificate în cadrul zonei restricționate, pentru a nu contribui la 

răspândirea bolii. 

 

d) Medicul veterinar oficial din cadrul DRSA/DMSA, împreuna cu medicul 

veterinar de liberă practică împuternicit, imediat după ce a fost anunţat sau după ce 

au  aflat despre apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile la mistreţi se 

deplasează la locul menționat, unde:  

- controlează măsurile luate de administratorii fondurilor de vânătoare și 

autoritatea publică locală și, după caz, le completează; 

- examinează mistreții bolnavi ori suspecți de boală, carnea și produsele 

rezultate de la mistreții vânați  suplimentar; 

- execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite cu foaia 

de însoțire oficială pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea 

confirmării sau infirmării  bolii.   

 

Examinarea mistreţilor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit, împreună cu medicul veterinar oficial, prin metodele generale de 

examinare clinică, completându-se Formularul nr. 4: „Raport de inspecție al 

fondului de vânătoare”. 

 

6.5. Activităţi întreprinse la nivelul CLCB  

 

Odată ce autoritatea competentă locală este notificată că există porci sălbatici 

suspecți de a fi infectați cu PPC/PPA, aceasta adoptă orice măsură adecvată pentru 

a confirma sau infirma prezența bolii, oferind informații proprietarilor de porci şi 

vânătorilor și efectuând anchete care cuprind, în special, testări în laborator asupra 

tuturor porcilor sălbatici sacrificați cu armă de foc sau descoperiți morți. 
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Odată ce a fost suspectat un caz primar de PPC/PPA la porcii sălbatici, pentru a 

reduce propagarea bolii, CLCB adoptă următoarele măsuri: 

a) convoacă toate instituţiile parte membră a CLCB, imediat ce șeful 

DRSA/DMSA îl notifică pe Președintele Consiliului raional/municipal 

despre suspiciunea de boală; 

b) identifică, la nivel raional/municipal, specialişti medici veterinari, vânători, 

biologi și epidemiologi experţi în fauna sălbatică, alcătuind un grup de 

experţi.  

 

Grupul de experţi asistă CLCB în următoarele activităţi: 

✓ realizarea investigaţiei epidemiologice şi delimitarea zonei infectate; 

✓ stabilirea unor măsuri corespunzătoare ce trebuie să se aplice în zona 

infectată în afară de măsurile prevăzute în legislaţia specifică; 

✓ sprijină CLCB în a decide oportunitatea suspendării sau declanşării vânătorii 

pe zona infectată şi interzicerea furajării în zona infectată; 

✓ sprijină CLCB în stabilirea unui plan de măsuri/intervenţie pentru aplicarea 

măsurilor de control; 

✓ sprijină CLCB în stabilirea zonelor de protecţiei şi supraveghere; 

✓ sprijină CLCB în stabilirea nr. de probe şi a conduitei de inspecţie în zonele 

de restricţiei; 

✓ consiliază CLCB în adoptarea deciziilor legate de aplicarea măsurilor de 

control şi eradicare. 

 

CLCB decide următoarele activităţi parte a măsurilor de control: 

✓ punerea sub supraveghere a exploatațiilor de porci în zona definită ca 

infectată; 

✓ dispune efectuarea unei estimări a tuturor porcilor mistreţi de pe raza 

raionului/municipiului şi un recensământ al  exploataţiilor cu suine şi al 

numărului de suine deţinute. Se estimează, de asemenea, numărul porcilor 

crescuţi în semilibertate (acolo unde este cazul) şi se realizează o hartă a 

zonelor unde există porci crescuţi în semilibertate;  

✓ dispune efectuarea unui  recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci 

din toate exploatațiile;   

✓ dispune izolarea în exploataţii a suinelor şi interzice mişcările de suine în 

zona de restricţie stabilită; orice mişcare de suine se poate face numai cu 

autorizarea autorităţii competente, ţinând seama de situaţia epidemiologică; 

✓ dispune instalarea unor dezinfectatoare rutiere pe căile de acces, în funcţie 

de importanţa şi circulaţia pe drumurile respective;  

✓ impune măsuri de igienă corespunzătoare care să fie aplicate de către toate 

persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de 

propagare a virusului pestei porcine clasice / pestei porcine africane; 

✓ dispune inspecţii/patrulări în fondurile de vânătoare pentru depistarea de 

porci mistreţi morţi/bolnavi, recoltarea de probe de la aceştia în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare şi expedierea lor la IP CRDV.  
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Capitolul 7: Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie 

individual într-un fond de vânătoare 

 

Când  există  suspiciunea sau confirmarea de PPC/PPA intr-un fond de vânătoare, 

accesul medicului veterinar oficial / medicului veterinar împuternicit  şi a 

personalului auxiliar în zona fondului de vânătoare suspectă, se face numai 

purtând echipament de protecție individual, compus din: 

✓ încălţăminte: cizme cauciuc; 

✓ combinezon de unica folosință complet-(overall) / costum salopeta, bonetă  

şi mănuşi puse la dispozitie de STSA; 

 

Ieșirea din zona afectată a fondului de vânătoare se face: 

✓ numai după o dezechipare corecta a echipamentului de protecție individual: 

✓ numai după ce echipamentul individual de protecţie infectat se introduce 

într-un recipient din plastic şi care este expediat odată cu probele, pentru a fi 

distrus/sterilizat în cadrul, LDSA Cahul, LDSA Drochia sau IP CRDV.   

 

Capitolul 8: Recoltarea de probe pentru examene de laborator 

 

8.1. Proceduri și criterii generale  

 

Înainte de efectuarea prelevării de probe dintr-un fond de vânătoare, trebuie să fie 

realizată catagrafia animalelor din fondul de vânătoare. 

 

De fiecare  dată când se consideră că ar putea fi necesară o reprelevare de probe, 

toate cadavrele de mistreți de la care se prelevează probe, trebuie sa fie identificate 

în așa fel încât să fie ușor de efectuat reprelevarea. 

 

Toate probele trebuie trimise la laborator, însoțite de documente corespunzătoare, 

în concordantă cu cerințele stabilite de autoritatea veterinara competentă. Aceste 

documente vor include detalii despre mistreţii de la care s-au prelevat probe si 

semnele clinice sau leziunile post-mortem identificate. 

 

Examinarea clinică, necropsia, recoltarea, ambalarea, întocmirea foii de însoţire a 

probelor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit. 

 

8.2. Necropsia  

 

Necropsia animalelor moarte se efectuează de către medicul veterinar oficial sau de 

către medicul veterinar de libera practica împuternicit. 

 

8.2.1. Materiale necesare 

 

a) Haine de protecție: 

- salopete; 
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- pelerine, jachete, pantaloni; 

- cizme de cauciuc (sa fie ușor de curățat și dezinfectat); 

- mănuși industriale (pentru protecția împotriva dezinfectanților); 

- mănuși de unică folosință; 

- trusa de prim ajutor; 

- indicatoare pentru intrarea în zonele infectate și pentru drumurile din zona 

de restricție; 

- dezinfectanți activi împotriva virusului PPC/PPA; 

- detergenți; 

- termometre;  

- lanterne de mână, baterii și becuri; 

- lanterne frontale, baterii și becuri; 

- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate. 

 

b) echipament pentru contenția  mistreţilor, asigurat de către STSA: 

- 6 laţuri pentru prindere; 

- tranchilizante ; 

- seringi și ace de unică folosință; 

- o pușcă, țeavă de suflat sau arbaletă pentru tranchilizare de la distanță. 

 

c) echipament pentru examinarea post mortem și pentru colectarea probelor 

pentru diagnostic: 

- bisturiu pentru disecție; 

- dispozitive pentru ascuțit; 

- foarfece; 

- pensă simplă, pensă pentru disecție; 

- haine corespunzătoare, ușor de curățat; 

- recipienți de plastic pentru colectarea probelor; 

- pungi de plastic; 

- bandă adezivă rezistentă la apă; 

- etichete adezive; 

- materiale de împachetat; 

- creioane marcatoare; 

- vacuumtainere sterile pentru recoltarea sângelui;  

- vacuumtainere sterile pentru sânge necoagulat; 

- ace pentru vacuete; 

- protector pentru acele vacuetelor; 

- tavă sau cutie pentru transportul echipamentului și probelor;  

- recipienți reci pentru menținerea probelor; 

 

d) echipament pentru uciderea animalelor: 

- armă cu proiectil liber; 

- muniție, în funcție de mărimea efectivului; 

- cârlige pentru manipularea carcaselor înainte de ardere 
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e) echipament pentru curățare și dezinfecție: 

- pompe pulverizatoare acționate manual; 

- pompe pulverizatoare acționate mecanic; 

- lopeți; 

- furci; 

- găleți; 

- arzătoare; 

- pompe de apă; 

- o pompă de spălat cu presiune; 

 

f) echipament pentru dezinfecție personală: 

- găleată; 

- burete de plastic; 

- perie; 

- dezinfectant activ împotriva  virusului PPC/PPA; 

   

g) echipament pentru examinare clinică: 

- echipament pentru imobilizare; 

-  stetoscop; 

- sedative injectabile; 

           - termometru veterinar. 

 

h) echipament pentru colectarea probelor de sânge: 

- vacuumtainere  sterile pentru colectarea probelor de sânge; 

- vacuumtainere sterile pentru recoltarea sângelui necoagulat; 

- ace pentru vacuete; 

- protectoare pentru ace; 

- seringi de unică folosință; 

- etichete; 

 

i) copii ale formularelor oficiale necesare:  

 - raportul de notificare internă pentru suspiciune; 

 - raportul de notificare internă pentru confirmare; 

 - dispoziții de supraveghere în suspiciune de boală formular pentru 

impunerea măsurilor de restricție; 

 - formulare ce trebuie să însoțească probele prelevate către laboratorul de 

diagnostic; 

 - hărţi GIS; 

           - dispoziții pentru declararea zonelor infectate; 

 - formulare pentru autorizarea mișcărilor în și din zona infectată. 

 

j) alte componente ale echipamentului: 

- telefon mobil; 

- stilou marker; 

- rezerve pentru stilou; 
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- stilouri; 

- carnet pentru însemnări curente; 

- lanterne manuale cu baterie și bec; 

- lanterne frontale cu baterie și bec; 

- saci de plastic rezistenți pentru izolarea hainelor și deșeurilor contaminate; 

- cutii sau tăvi din plastic sau metal ușor de sterilizat pentru folosirea 

echipamentului; 

- pachete și cutii reci; 

 

Locul de efectuare a necropsiei se stabilește în imediata vecinătate a cadavrului, 

folosindu-se o folie de material impermeabil care se așează sub cadavru, înainte ca 

acesta sa fie deschis. 

 

Etapele de examinare a cadavrului și notarea modificărilor anatomopatologice 

în actul de necropsie sunt următoarele:  

✓ examenul exterior al cadavrului; 

✓ examenul capului și al cavității nazale și bucale; 

✓ deschiderea cavității abdominale precum și examinarea seroaselor și 

organelor; 

✓ deschiderea cavității toracice precum și examinarea seroaselor și 

organelor; 

✓ deschiderea cavității pelvine precum și examinarea seroaselor și 

organelor; 

✓ examinarea scheletului și musculaturii; 

✓ recoltarea probelor pentru examenul de laborator. 

 

În urma efectuării necropsiei, se completează Formularul nr. 5: Act de necropsie.  

 

Pentru neutralizarea cadavrului și a resturilor rezultate în urma necropsiei, vezi 

procedura din Capitolul 10: Neutralizarea şi ecarisarea teritoriului. 

 

8.3. Recoltarea și trimiterea de probe la laborator 

 

Probele vor fi trimise în cel mai scurt timp disponibil, pentru a se putea lucra în 

condiţii optime.  

 

Cererea de analiză se completează separat, pentru fiecare caz și se ataşează la lada 

izotermă sau termos; nu se vor introduce în interior.  

 

Probele trimise de laboratoarele sanitare veterinare  raionale/municipale la IP 

CRDV vor respecta aceeaşi procedură de lucru. 
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Probele sunt expediate cu Cererea de analiză”, unde se precizează că acestea 

provin de la mistreți suspecţi de pesta porcina clasică /pestă porcină africană şi se 

solicită efectuarea examenelor de laborator pentru precizarea diagnosticului. 

 

Cererea de analiză pentru probele prelevate respectă modelul din „Regulamentul 

privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a 

probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și 

bunăstării animalelor”, aprobat prin Ordinul ANSA nr. 121 din 25.03.2019, 

Anexa nr. 2. La cererea de analiză se ataşează un tabel pentru individualizarea 

probelor. 

 

8.4. Procedura pentru recoltarea probelor pentru teste virusologice 

 

a) Probele de organe. Pentru detectarea virusului, antigenului sau al genomului 

viral al pestei porcine clasice de la mistreții morți sau vânați, cele mai potrivite 

probe sunt țesuturile din tonsile (amigdale), stern, splină și rinichi. In plus, este 

recomandat să se preleveze două probe din alte țesuturi limfatice, cum ar fi 

limfonodulul retrofaringian, parotidian, mandibular sau mezenteric și o probă de 

ileon. In cazul carcaselor autolizate, se alege un os lung întreg sau sternul.  

 

Probele cele mai adecvate  (organe și țesuturi) pentru a detecta virusul, antigenul 

sau genomul viral al pestei porcine africane sunt: amigdalele, limfonodurile 

(gastrohepatice, renale, submaxilare şi retrofaringiene), splina, rinichii, pulmonii. 

Probele sunt prelevate de la pocii morți sau eutanasiaţi. În cazul în care carcasele 

sunt autolizate, se pot preleva sternul sau un os lung întreg.   

  

 b) Probele de sânge (PPC) recoltate pe anticoagulant şi/sau fără anticoagulant 

trebuie să fie prelevate de la porcii care prezintă semne de febră sau alte semne de 

boală.  De la mistreții morți sau vânați trebuie prelevate 2 probe, una din cord (ser 

sau sânge) și o probă de lichid toracoabdominal, în concordanţă cu instrucţiunile 

autorităţii veterinare competente. 

 

c) Probe de sânge (PPA) pentru diagnosticul serologic – detecția anticorpilor în 

pesta porcina africana se prelevează sânge fără anticoagulant,  lăsat să coaguleze 

pentru a se exprima serul.  

 

Probele se recoltează obligatoriu de la fiecare mistreţ vânat sau găsit mort 

indiferent de situația epidemiologică. 

 

8.5. Transportul probelor  

 

Este recomandat ca toate probele: 

✓ să fie transportate și depozitate  în containere închise ermetic; 

✓ să nu fie îngheţate, dar să fie păstrate reci, la temperatura frigiderului; 

✓ să fie expediate la laborator cât mai repede posibil; 
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✓ să fie menținute preferabil pe pachete de refrigerare și nu pe gheaţa 

carbonică pentru a le păstra reci; 

✓ țesuturile sau organele să fie puse într-o pungă de plastic separată, închisă și 

etichetată corespunzător; acestea trebuie să fie puse în containere cu înveliș 

extern dur și împachetate cu suficient material absorbant pentru a le proteja 

de deteriorare și pentru a absorbi lichidele care se pot scurge; 

✓ să fie transportate direct la laborator de către personal competent, pentru a 

se asigura un transport rapid și sigur; 

✓ exteriorul pachetului trebuie să fie etichetat cu adresa  laboratorului 

destinatar și trebuie să fie înscris următorul mesaj:  

Material patologic animal; Perisabil; Fragil; A nu se deschide  în afara 

unui laborator pentru pestă porcină clasica sau pestă porcină africană; 

 

Probele vor fi trimise la IP CRDV. Persoana competentă din laboratorul de 

destinaţie a probelor trebuie să fie informată în timp util despre sosirea probelor. 

 

În cazul în care probele sunt expediate pe calea aerului la laboratorul internațional 

de referintă pentru pesta porcină clasică de la Hanovra (Germania) sau la 

laboratorul internațional de referintă pentru pesta porcină africană de la Madrid 

(Spania), ambalajul se etichetează în conformitate cu regulamentele Asociatiei de 

Transport Aerian International (AITA). 

 

Pe lada frigorifică să fie afişate etichete “BIOHAZARD”, după unul dintre 

următoarele modele: 

     
 

Echipamentul de protecție individual folosit de către cei care au examinat 

animalele și au recoltat probe, precum și restul materialelor nefolosite din trusa de 

recoltare se introduc în saci de plastic care vor fi dezinfectaţi la exterior și sigilaţi. 

Aceşti saci se deschid doar în camera de autoclavare din LDSA Cahul, LDSA 

Drochia sau IP CRDV. In cazul vizitării unei ferme autorizate, materialele folosite 

se lasă la vestiarul filtrul sanitar - veterinar. 

 

Probele vor fi trimise în cel mai scurt timp disponibil, pentru a se putea lucra în 

condiţii optime. 

 

Prelevarea, ambalarea și completarea formularelor revin în responsibilitatea 

medicului veterinar de liberă practică împuternicit, iar transportul şi asigurarea 
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securităţii probelor pe timpul transportului sunt în responsabilitatea 

administratorului fondului de vânătoare. 

 

Probele individualizate se ambalează astfel: se întroduc în primul  sac de plastic, se 

închide și se decontaminează la exterior, după care se introduc în cel de-al doilea 

sac de plastic, care se sigilează, apoi  se introduc în lada izotermă sau în termos. 

 

Lada izotermă (cu baterii refrigeratoare) sau termosurile (cu gheaţă) se închid și se 

sigilează, efectuându-se dezinfecţia exterioară a acestora. 

 

Foile de însoţire se completează separat pentru fiecare fond de vânătoare și caz, 

atașându-se la lada izotermă sau termos; nu se vor introduce în interior.  

 

Se va folosi echipamentul de protecție de unică folosință utilizat de către cei care 

au examinat animalele și au recoltat probe, precum și resturile de materiale  

rezultate de la necropsie și recoltarea de probe, se adună în saci. Aceşti saci și 

cadavrul se distrug și se îngroapă.  

 

Probele se etichetează în funcție de prioritatea cazului și de codul specificat în 

foaia de însoțire: 

• etichetă  roşie pentru cazuri de urgență; 

• etichetă  galbenă în cazul suspiciunii;  

• fără etichetă în cazul supravegherii. 
 

Capitolul 9. Ancheta epidemiologica  inițială  

 

Medicul veterinar oficial din cadrul subdiviziunii teritoriale pentru siguranța 

alimentelor trebuie să efectueze ancheta epidemiologică privind cazurile suspecte 

de PPC/PPA, pe baza chestionarelor pregătite în cadrul acestui manual, la 

Formularul nr.6: Ancheta epidemiologică inițială. 

 

In caz de suspiciune, ancheta epidemiologica inițială, trebuie să stabilească cauzele 

bolii, sursele de transmitere a virusului și eventualii contacți. 

 

Până la sosirea medicului veterinar oficial din cadrul DRSA/DMSA, 

administratorii fondurilor de vânătoare  au următoarele obligaţii:            

✓ să păstreze în condiţii de securitate (ferindu-le de contactul cu oamenii, 

animalele domestice sau sălbatice) cadavrele animalelor moarte, carnea ori 

produsele obținute prin tăierea de  urgenţă, fără a le înstrăina ori valorifica;  

✓ să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi 

contaminate;   

✓ să păstreze eventualele furaje care au venit în contact cu animalele bolnave 

sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale; 
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✓ să sechestreze la locul suspiciunii mijloacele de transport care s-a întâmplat 

să se afle la locul suspiciunii si orice alte obiecte contaminate, în vederea 

dezinfectării lor riguroase, înainte de a le repune în circulaţie. 

                       

APL, în calitate de unitate de sprijin în cadrul CLCB, imediat ce a fost anunţată 

despre apariţia unei suspiciuni  de boli transmisibile ale animalelor în mediul 

sălbatic, este obligată să acorde orice fel de ajutor  solicitat de autoritatea sanitar 

veterinară competentă teritorial la combaterea bolii și la stingerea focarelor de 

boală, chiar dacă nu are în administrare fondurile de vânătoare. 

  

Capitolul 10:  Neutralizarea și ecarisarea teritoriului 
 

10.1. Asigurarea ecarisării și a utililităților necesare 

Ecarisarea cadavrelor de porci mistreţi se poate face prin ardere sau prin îngropare 

la fața locului, pentru a evita deplasarea materialului infectant pe distanțe lungi. In 

funcție de condițiile existente și necesarul de materiale, se poate opta pentru o 

metodă sau alta.  

 

Arderea cadavrului se poate face într-un şanţ, săpat pe un câmp plat, poziţionat pe 

cât posibil aproape de locul descoperirii cadavrului/animalului bolnav, respectând 

cerinţele de distanţa până la pânza freatică și resursele de apă.  

10.1.1. Condiţii de amplasare a şanţului de ardere 

✓ să fie amplasat într-o zonă a fondului de vânătoare unde nu poate cauza 

incendii; 

✓ să fie amplasat la minim 500 m distanță de ape curgătoare sau de direcția de 

curgere a apelor subterane, de orice casă sau zonă locuită, inclusiv obiective 

economice, militare, culturale etc.; 

✓ să fie amplasat în afara zonelor de vizibilitate a şoselelor şi căilor ferate; 

✓ să nu fie poziţionat pe direcţia vânturilor dominante care ar putea duce 

emisiile către zonele locuite; 

✓ să fie amplasat pe un sol stabil; 

✓ să nu fie amplasat în zone uşor inundabile sau pe direcţia torenţilor; 

✓ să nu fie amplasat în zonele de protecție sau în zonele sanitare de protecție a  

surselor de apa potabilă sau a surselor de colectare a apelor minerale; 

✓ să fie plasate în soluri protejate de apă sau greu permeabile.  
 

10.1.2. Dimensiunea şi înclinaţia şanţului 

Dacă este vorba despre ecarisarea unui singur porc, se poate apela doar la 

îngropare. Când sunt implicate mai multe animale, se va apela la ardere şi 

îngropare ulterioară. 

 

Un loc pentru ardere este de preferat să fie un şanț. În cazul în care au fost 

depistate mai multe cadavre,  şanțul poate avea adâncimea de 2,5-3 m, și lungimea 
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variabilă 2,5-3 m. În funcţie de cum se realizează arderea, porcii vor fi depuşi în 

şanț şi stropiţi cu dezinfectant. 

 

Tot şanţul va fi acoperit cu pământ  în strat gros de cel puțin 1 m, restul de șanț se 

va acoperi cu pământul din vârf. 

 

Pentru a preveni dispersia lichidelor în sol, este recomandabilă amplasarea de   

geomembrane cu o grosime de 1,5 mm pe toată suprafața gropii, inclusiv pe 

taluzuri; structura straturilor de îngropare va fi (acolo unde este posibil), 

următoarea: 

✓ un strat permanent de sol argilos compactat succesiv de minim 40 cm pe 

suprafața gropii, inclusiv  taluzurile; 

✓ un strat de material pentru incinerare (material lemnos) care trebuie aşezat in 

straturi succesive. Pot fi folosite drept combustibil şi petrolul, motorina sau 

benzina cu un conținut de sulf scăzut; dar, din considerente sociale și de 

mediu, este preferabil ca arderea să se facă fără  petrol.  

 

10.1.3.  Neutralizarea prin îngroparea cadavrelor după ardere  

 

Etape privind procedura de  neutralizare  prin îngropare: 

✓ identificarea  unui teren corespunzător unde se va face îngroparea; 

✓ solicitarea autorizației de îngropare de la autoritatea locală de Mediu (se 

solicită în cadrul întrunirii CLCB), Formularul nr. 7: Cerere către 

Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea metodei 

alternative de ecarisare a teritoriului; 

✓ procurarea materialelor necesare impermeabilizării solului, izolării cadavrelor 

şi dezinfectării teritoriului; 

✓ identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate; 

✓ identificarea  echipamentului şi a mijloacelor tehnice necesare îngropării; 

✓ stabilirea traseelor de transport al cadavrelor până la locul de neutralizare. 

 

Cerinţe tehnice pentru terenul unde se va face  neutralizarea cadavrelor: 

În selectarea locului de neutralizare prin îngropare după arderea cadavrelor trebuie 

ținut cont de următorii factori:  

✓ să existe suficient pământ la suprafaţa pentru acoperirea locației; 

✓ să fie asigurat accesul facil la căile de transport; 

✓ să fie asigurat drenajul apei; 

✓ vântul dominant să bată în direcția unor zone  nepopulate și fără exploatații 

de animale receptive; 

✓ locația să fie într-o zonă inaccesibilă publicului din punct de vedere vizual. 

 

 Condițiile de amplasare a unei gropi sunt următoarele: 

✓ să fie amplasată la minim 500 m aval, pe direcţia de curgere a apei 

subterane, faţă de orice locuinţă sau zonă locuită, inclusiv obiective 

economice, militare, culturale etc.; 
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✓ distanţa până la pânza de apa freatică să fie, pe toata perioada anului, mai 

mare de 2 m; 

✓ să nu fie situată în apropierea bazinelor de alimentație cu apă potabilă a 

populației; 

✓ să nu fie amplasată în zonele de captare a apelor medicinale și/sau  minerale; 

✓ să fie în afara zonei de vizibilitate a căilor rutiere şi feroviare; 

✓ să nu fie pe direcţia dominantă a vântului care ar conduce emisiile către zona 

locuită; 

✓ să fie într-o zonă cu teren stabil și fără alunecări de teren; 

✓ să nu fie în zona inundabilă; 

✓ să nu fie pe traseul torenţilor sau viiturilor; 

✓ să nu fie în arii protejate sau zone de protecţie sanitară a surselor de apă 

potabilă sau a surselor de captare a apelor minerale; 

✓ să se amplaseze de preferat pe un teren impermeabil sau greu permeabil; 

✓ să nu fie amplasata pe un teren cultivat cu culturi perene a căror înfiinţare a 

necesitat mai mulți ani ca plantaţii de vii, livezi, păduri s.a. 
 

În situaţia în care nu se confirmă diagnosticul de PPC/PPA, medicul veterinar 

oficial din cadrul STSA dispune ridicarea restricţiilor impuse la anunţarea 

suspiciunii. 

 

PARTEA III 

CONFIRMAREA PPC/PPA LA MISTREȚI  

 

Imediat ce s-a confirmat un caz primar de pestă porcină clasică sau africană la 

porcii mistreţi, pentru reducerea răspândirii bolii, autoritatea veterinară centrală  a 

Republicii Moldova trebuie: 

 

a) să stabilească imediat un grup de experţi ce include medici veterinari, vânători, 

biologi şi epidemiologi specializaţi pe fauna sălbatică. Grupul de experţi acordă 

consultanţă autorităţii veterinare competente pentru: 

✓ studierea situaţiei epidemiologice şi definirea zonei infectate; 

✓ stabilirea  de măsuri corespunzătoare ce trebuie aplicate în zona infectată. 

Aceste măsuri pot include suspendarea activităţilor de vânătoare şi 

interzicerea furajării mistreţilor; 

✓ întocmirea planului de eradicare pentru a fi transmis Comisiei Europene; 

✓ efectuarea controalelor în vederea verificării eficienţei măsurilor aplicate 

pentru eradicarea pestei porcine clasice/africane din zona infectată. 

 

Capitolul 11: Notificarea internă 

 

Notificarea internă a pestei porcine clasice/africane se efectuează atât la 

suspiciunea de boala, Formularul nr. 1: Raport de notificare internă pentru 

suspiciune, cât și după ce boala a fost confirmată Formularul nr. 8: Raport de 

notificare internă pentru confirmare şi se declară oficial.  
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Ambele boli sunt notificabile, în conformitate cu prevederile ordinului ANSA nr. 

51 din 04 martie 2015 privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli 

transmisibile ale animalelor.   

 

Atât suspiciunea cât  şi confirmarea  pestei porcine clasice/africane trebuie să fie 

notificate obligatoriu şi imediat. 

 

Dacă este confirmată PPC/PPA, autoritatea veterinară centrală a RM trebuie: 

 

a) să notifice boala şi să furnizeze informaţii la OIE şi statelor terțe cu privire la: 

✓ cazurile primare de PPC/PPA, care sunt confirmate la mistreţi; 

✓ rezultatele anchetei epizootologice efectuate; 

b) să furnizeze periodic, în scris, informaţii la OIE şi statelor terțe cu privire la 

cazurile ulterioare confirmate la mistreţii dintr-o zonă infectată cu PPC/PPA. 

  

Primirea raportului de notificare internă pentru confirmare, ANSA implică 

notificarea imediată la forurile internaționale, la Organizația Mondială pentru 

Sănătate Animală (OIE). 

 

Notificarea internaţională, la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) 

se face de către ANSA în baza Ordinului ANSA nr. 51 din 04 martie 2015 privind 

notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor.  
 

Capitolul 12: Măsuri în fondul de vânătoare în care s-a confirmat PPC/PPA  

 

DRSA/DMSA primeşte prin raportul de încercări confirmarea pestei porcine 

clasice sau africane şi medicul veterinar oficial întocmeşte actul sanitar veterinar 

de declarare oficială a bolii, folosind modelul din Formularul nr. 9: Act sanitar 

veterinar de declarare oficială a bolii, din care rezultă:  

   a) localizarea focarului;  

   b) efectivul de mistreți din fondul de vânătoare;  

   c) numărul de mistreți morţi, ucişi, din focar;  

   d) efectivele de animale altele decât mistreții;  

   e) numărul mistreților îmbolnăviţi;  

   f) situaţia  mistreților din fondurile de vânătoare  învecinate cât și a exploatațiilor 

de porci domestici din zonă;  

   g) data confirmării pestei porcine clasice/africane la mistreți;  

   h) măsuri dispuse de medicul veterinar oficial pentru combaterea şi prevenirea 

difuzării bolii. 

 

Imediat ce s-a confirmat un caz de PPC/PPA la mistreţi și boala a fost declarată 

oficial, pentru limitarea răspândirii bolii, STSA trebuie: 
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a) să pună imediat sub supraveghere veterinară oficială exploataţiile de porci din 

zona infectată definită şi să dispună: 

✓ efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate 

exploataţiile. Informaţiile din recensământ trebuie prezentate la cerere şi pot 

fi verificate la fiecare inspecţie. Pentru exploataţiile de porci în aer liber, 

primul recensământ efectuat poate fi realizat pe baza unei estimări; 

✓ toţi porcii din exploataţii să fie ţinuţi izolaţi în adăposturile lor sau în alt loc 

unde aceştia pot fi izolaţi de mistreţi. Mistreţii nu trebuie să aibă acces la 

nici un material care ulterior poate intra în contact cu porcii din exploataţie; 

✓ nici un porc să nu intre sau să nu iasă din exploataţie, exceptând cazul în 

care mişcarea este avizată de autoritatea veterinară competentă teritorial, 

ţinând cont de situaţia epidemiologică; 

✓ se vor instala mijloace de decontaminare corespunzătoare la intrările şi 

ieşirile exploataţiei şi clădirilor ce adăpostesc porci;  

✓ vor fi aplicate măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele 

care intră în contact cu mistreţii, pentru a reduce riscul de răspândire a 

virusului PPC/PPA, sunt introduse măsuri de interdicţie temporară de a intra 

într-o exploataţie porcină; 

✓ toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie, cu simptome de PPC/PPA să 

fie testaţi pentru detectarea prezenţei PPC/PPA; 

✓ să nu fie introdusă în exploataţiile de porcine nici o parte a unui mistreţ, fie 

împuşcat, fie găsit mort şi nici un material sau echipament ce poate fi 

contaminat de virusul pestei porcine clasice sau africane; 

✓ porcii, materialul seminal, embrionii sau ovulele provenite de la aceştia să 

nu părăsească zona infectată, pentru comercializare locală sau pentru export; 

✓ să dispună imediat ca toţi porcii sălbatici împuşcaţi sau găsiţi morţi în zona 

infectată să fie examinaţi de către un medic veterinar oficial pentru 

PPC/PPA, conform manualului de diagnostic. Carcasele tuturor animalelor 

ce au reacţionat pozitiv trebuie să fie prelucrate sub supraveghere veterinară 

oficială.  

 

b) în cazul în care se constată numeroase cazuri de îmbolnăviri se procedează la 

suspendarea activităţilor de vânătoare şi interzicerea furajării porcilor sălbatici; 

✓ dacă în urma controalelor stabilite în programul strategic se confirmă cazuri 

pozitive la examenul virusologic, se interzice vânătoarea prin metoda la 

„goană”, urmând ca recoltarea cotei aprobate de mistreți să se facă prin 

metoda la „pândă”;  

✓ se continuă recoltarea probelor de organe și ser de la toți mistreții vânați sau 

morți, accidentaţi din zona infectată; 

✓ este indicat să se facă izolarea virusului, conform procedurii de laborator 

menţionate în manualul de diagnostic, pentru a se identifica tipul genetic al 

virusului; 

✓ în lipsa posibilităţii de ecarisare specializată, toţi mistreţii găsiți morți, 

bolnavi și împușcați din fondul de vânătoare afectat, sunt neutralizați și 
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îngropați în locul respectiv cu respectarea procedurii neutralizare și 

îngropare prezentate;  

 

c) să efectueze ancheta epidemiologică finală, Formularul nr. 10: Ancheta 

epidemiologică finală; 

 

d) se vor respecta toate măsurile stabilite prin HG Nr. 1368 din 19.12.2016 „Cu 

privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare”, Anexa nr.1, privind măsurile 

de control al pestei porcine clasice și Anexa nr.2, privind stabilirea unor prevederi 

specifice de control al pestei porcine africane, prin: 

✓ interzicerea deplasării şi transportului pe drumuri publice sau private a 

porcilor, cu excepţia că acestea sunt autorizate de autoritatea veterinară 

competentă teritorial, cu excepţia tranzitului pe şosea sau calea ferată când 

acestea se fac fără descărcare sau oprire şi nici a porcilor pentru tăiere 

imediată proveniţi din afara zonei de supraveghere dacă abatorul este în 

zona menţionată;  

✓ curăţarea şi dezinfecţia mijloacelor de transport, care transportă porci şi a 

altor animale, materii care pot fi contaminate. 

✓ nici un mijloc de transport nu poate ieşi din zonă fără a fi curăţat şi 

dezinfectat;  

✓ interzicerea intrării sau ieşirii timp de 7 zile de la stabilirea zonei de 

restricţie a oricărui animal domestic fără avizul autorităţii veterinare 

competente teritorial ;  

✓ interzicerea mutării porcilor din exploataţia unde sunt ţinuţi timp de 21 de 

zile de la data la care nu se mai constată cazuri de boală în fondul de 

vânătoare infectat. 

 

Capitolul 13: Stabilirea zonelor de restricţie 
 

Pentru stabilirea zonelor de restricţie în cazul evoluției pestei porcine clasice sau 

africane la mistreții dintr-un fond de vânătoare, ANSA sau STSA trebuie să țină 

cont de rezultatele anchetei epidemiologice, densitatea populației de mistreți, 

incidența cazurilor de boală, situaţia geografică, respectiv barierele naturale sau 

artificiale, densitatea exploataţiilor cu porci domestici, modalităţile de deplasare a 

mistreților în funcție de condițiile de hrană, apă sau de anotimp. Totodată, se va 

ține cont și de existența târgurilor de animale, a expozițiilor şi exploatațiilor 

comerciale industriale, a abatoarelor, a personalului disponibil pentru a controla 

orice deplasare a porcilor domestici și a mistreților în jurul  zonei infectate. 

 

Se va avea în vedere dacă zonele de restricții includ părţi din teritoriul altor raioane  

sau al unor state vecine, situaţie în care autorităţile veterinare respective 

cooperează cu autoritatea veterinară centrală a RM pentru a stabili acele zone. 
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ANSA trebuie să ia măsuri de alarmare/semnalizare evidentă, avertizarea 

publicului şi fermierilor, resurse media, pentru informarea tuturor peroanelor 

interesate din zona în care a fost confirmată boala.  

 

Măsurile care se aplică în aceste zone sunt similare cu cele din zona infectată, dar 

cu o intensitate şi o incidență mai redusă. Stabilirea măsurilor în zona de restricţie 

sunt în responsabilitatea CLCB, DRSA/DMSA şi a medicului veterinar oficial. 

 

Capitolul 14: Eliminarea şi ecarisarea zonelor infectate cu PPC/PPA la 

mistreți 
 

1144..11..  EElliimmiinnaarreeaa  mmiissttrreețțiilloorr  bboollnnaavvii  ddiinn  ffoonndduull  ddee  vvâânnăăttooaarree  aaffeeccttaatt    

 

Eliminarea mistreţilor observaţi bolnavi se face prin metodele obișnuite de 

recoltare a vânatului: vânătoarea cu pistolul cu glonte liber sau puşcă. 

  

Armele folosite pentru vânat trebuie autorizate de către autoritatea competentă 

pentru autorizarea armelor de vânătoare şi trebuie folosite corect, numai de către 

personalul calificat.   

 

1144..22..  EEccaarriissaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii,,  pprroocceessaarreeaa  ccaaddaavvrreelloorr  şşii  ddeeşşeeuurriilloorr  aanniimmaallee    

 

14.2.1. Condiţii privind prelucrarea cadavrelor şi deşeurilor animale  

 

Fiind considerate materiale cu grad ridicat de risc, cadavrele trebuie prelucrate într-

o întreprindere pentru materiile cu grad ridicat de risc prin procesare industrială, 

aprobată de autoritatea sanitară veterinară.  

 

În cazul în care această opţiune nu este posibilă, se va apela  la îngropare cât mai 

aproape de locul unde mistreţul a fost identificat.  

 

Locul folosit pentru îngropare trebuie să îndeplinească condiţiile generale de 

îngropare a materialelor de risc şi să fie îngrădit şi marcat ulterior în mod 

corespunzător, pentru a împiedica venirea în contact a animalelor sălbatice cu 

aceste materiale de risc. 

 

Capitolul 15: Dezinfecţia locurilor infectate din fondurile de vânătoare 

 

Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să se asigure că sunt respectate 

principiile și procedurile ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu insecticide 

stabilite în: 

✓ anexa nr. 2 al Normei sanitară veterinară privind măsurile de control al PPC, 

aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016 „Principii și proceduri ce țin de 

curățare și dezinfecție”; 
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✓ anexa nr. 2 al Normei sanitară veterinară privind stabilirea unor prevederi 

specifice de control al PPA, aprobată prin HG nr. 1368 din 19.12.2016 

„Principii şi proceduri ce ţin de curăţare, dezinfecţie şi tratament cu 

insecticide”; 

 

Dezinfectantele ce se utilizează și concentrațiile lor trebuie să fie aprobate oficial 

de autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului PPC/PPA.  

 

Eficacitatea anumitor dezinfectante fiind redusă în urma unei depozitări prelungite, 

ea trebuie verificată periodic înainte de utilizare. 

 

Condițiile de utilizare a degresanților, a dezinfectantelor și a insecticidelor trebuie 

să garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicați de către 

fabricant, precum presiunea, temperatura minimă și durata de contact necesară, 

trebuie respectați. 

 

Capitolul 16. Proceduri de vaccinare de urgenţă a mistreților 
 

16.1. Vaccinarea pentru pesta porcină clasică 
 

Atunci când Republica Moldova intenţionează să aplice vaccinarea de urgenţă a 

porcilor mistreți, aceasta trebuie să trimită la Organizatia Mondiala pentru Sanatate 

Animala (OIE) un plan  care să cuprindă informaţii cu privire la: 

a) situaţia bolii care a condus la solicitarea aplicării vaccinării de necesitate; 

b) dimensiunea zonei geografice în care trebuie efectuată vaccinarea de 

necesitate; 

c) tipul de vaccin ce urmează să fie utilizat şi procedura de vaccinare; 

d) eforturile speciale ce trebuie realizate pentru a vaccina tineretul porcin; 

e) durata preconizată a campaniei de vaccinare cu rapel; 

f) numărul aproximativ de mistreţi ce urmează să fie vaccinaţi; 

g) măsurile adoptate pentru a se evita fluctuaţii masive în populaţia de mistreţi; 

h) măsurile adoptate pentru a se evita orice răspândire a virusului vaccinal la 

porcii ţinuţi în exploataţii, dacă este cazul; 

i) rezultatele preconizate ale campaniei de vaccinare şi parametrii care se vor 

lua în considerare pentru a verifica eficienţa acesteia; 

j) autoritatea însărcinată cu supravegherea şi coordonarea departamentelor 

responsabile cu aplicarea planului; 

k) sistemul stabilit pentru ca grupul de experţi desemnat să poată evalua în mod 

regulat rezultatele campaniei de vaccinare; 

l) alte elemente corespunzătoare stării de necesitate. 
 

Dacă zona de vaccinare este apropiată de teritoriul unui stat vecin în care, de 

asemenea, se aplică măsuri pentru a eradica PPC la mistreţi, trebuie realizată 

concordanţa între planul de vaccinare şi măsurile aplicate în acest stat. 
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Planul de vaccinare de urgenţă poate fi aprobat sau pot fi solicitate modificări şi 

completări înainte de a fi aprobat. 

 

În conformitate cu procedura menţionată anterior, planul de vaccinare de urgenţă 

poate fi modificat sau suplimentat ulterior, ţinându-se cont de evoluţia situaţiei. 

 

Autoritatea veterinară centrală (ANSA) trebuie să transmită la OIE la fiecare 6 

luni, un raport cu privire la rezultatele campaniei de vaccinare. 

 

16.1.1.Obiectivele programului de vaccinare de urgenţă  

 

a) asigurarea unei perioade de linişte epidemiologică prin protejarea populaţiei 

de mistreţi împotriva virusului pestei porcine clasice, astfel încât boala să nu 

mai prezinte un risc major pentru populaţia de porcine domestice; 

b) menţinerea statusului imun al mistreţilor din fondul cinegetic, pentru a fi 

protejaţi împotriva virusului PPC; 

c) monitorizarea continuă a efectivelor de mistreţi prin examen morfopatologic 

şi de laborator efectuat la toţi mistreţii morţi, accidentaţi sau vânaţi; 

d) diminuarea presiunii virale în relaţia cu virusul pestei porcine clasice în 

fondul cinegetic şi reducerea semnificativă a numărului de mistreţi afectaţi 

de boală; 

e) reducerea costurilor pentru realizarea programului de eradicare a bolii. 

 

Personalul din cadrul ocoalelor silvice  are responsabilitatea plasării momelilor 

vaccinale în locurile stabilite, în coordonarea şi sub supravegherea medicului 

veterinar oficial. Plasarea momelilor se efectuează manual, iar acestea trebuie să 

fie acoperite cu pământ în strat subţire, pentru evitarea inactivării virusului prin 

variaţii de temperatură şi a consumului momelilor de către animale competitoare 

din acelaşi biotop. Plasarea momelilor se efectuează după 10-14 zile, în momentul 

în care se consideră că mistreţii şi-au format reflex condiţionat faţă de locurile 

specifice de vaccinare, prin administrarea în locurile de hrănire, în perioada 

menţionată, de hrană pentru inducerea reflexului condiţionat. 
 

Trebuie să se efectueze 3 campanii de vaccinare în primăvară, vară şi toamnă. 

Fiecare campanie constă în două vaccinări efectuate la interval de 28 de zile. În 

fiecare loc specific de vaccinare, trebuie să fie plasate 20-40 de momeli vaccinale, 

în funcţie de densitatea mistreţilor din zona de vaccinare respectivă. În zona de 

vaccinare, locurile specifice de vaccinare trebuie să fie instituite la distanţă de 

aproximativ 2 km. 

 

După fiecare plasare de momeli, se interzice vânătoarea la locurile specifice de 

vaccinare timp de 4 zile, pentru a nu deranja mistreţii şi a se asigura consumul în 

totalitate al momelilor. Momelile neconsumate şi eventual capsulele momelilor 

consumate sunt colectate de către vânători, după perioada menţionată, şi returnate 

prin responsabilitatea medicului veterinar oficial la STSA.   
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Distribuirea momelilor vaccinale este organizată de medicul veterinar oficial din 

cadrul  STSA. Acesta notifică la  STSA datele referitoare la efectuarea vaccinării 

orale de urgenţă a mistreţilor, conform Formularului nr. 11: Înregistrarea datelor 

privind vaccinarea orală a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice. Acest 

formular se transmite la STSA în cel mult 10 zile de la a doua vaccinare. 

 

În vederea obţinerii unei imunizări eficiente a mistreţilor din categoria tineret, 

pentru vaccinarea acestora trebuie să se utilizeze cuşti de aproximativ 1,5 m 

înălţime, confecţionate din bare situate la distanţă între ele, încât să permită accesul 

înăuntru doar al purceilor mici. 

 

Locul specific de vaccinare trebuie să aibă o arie suficient de mare, care să permită 

accesul tuturor mistreţilor din arealul arondat. Aceasta trebuie să aibă cel puţin 200 

m2. 
 

Durata de timp în care este eficient să se realizeze vaccinarea de urgenţă a 

mistreţilor este de 3 ani. Această durată se poate prelungi în situaţii epidemiologice 

nefavorabile sau când riscul privind pesta porcină clasică se menţine ridicat. 

Vaccinarea de urgenţă a mistreţilor trebuie să continue cel puţin un an după ultimul 

caz de boală diagnosticat la mistreţi. 

 

Concomitent cu aplicarea vaccinării orale de urgenţă şi a măsurilor sanitare 

veterinare complementare acesteia, autorităţile silvice trebuie să pună în aplicare o 

strategie de reducere a numărului de mistreţi la un nivel care să nu afecteze 

supravieţuirea acestei specii, în special diminuarea anuală a numărului de mistreţi 

din categoria tineret, aceştia constituind principalul element de risc în lanţul 

epidemiologie al bolii.  
 

Numărul de mistreţi ce trebuie vaccinaţi se determină pe baza unor evaluări 

efectuate de personalul  din cadrul inspectoratelor teritoriale silvice şi de 

vânătoare, de paznici, vânători, gestionari ai fondurilor de vânătoare, la sfârşitul 

fiecărui sezon de vânătoare.  

 

Trebuie avut în vedere că numărul mistreţilor existent în teritoriu este 

întotdeauna mai mare decât cel declarat de autorităţi. La vaccinare, dar şi la 

recoltarea probelor pentru supraveghere trebuie ţinut cont de acest aspect. 

 

Realizarea vaccinării de urgenţă a mistreţilor presupune îndeplinirea unor măsuri 

pregătitoare, pregătirea condiţiilor pentru realizarea vaccinării şi etapizarea 

acestora în 3 faze de vaccinare. 

16.1.2. Obligaţiile gestionarilor fondurilor de vânătoare în cazul urmării unui 

program de vaccinare de urgenţă a porcilor mistreţi  
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a) la sfârşitul sezonului de vânătoare efectuează catagrafia populaţiei de 

mistreţi de pe fiecare fond de vânătoare, stabilind numărul de mistreţi ce 

urmează să fie vaccinaţi; 

b) înaintează STSA o solicitare scrisă pentru asigurarea necesarului de momeli 

vaccinale; 

c) stabilesc împreună cu șeful secției sănătate și bunăstare animală din cadrul 

STSA necesarul de momeli vaccinale pentru fiecare fond de vânătoare; 

d) stabilesc responsabilii care plasează momelile vaccinale, sub supraveghere 

sanitară veterinară; 
 

Pentru realizarea în condiţii corespunzătoare a vaccinării de urgenţă, gestionarii 

fondurilor de vânătoare, proprietarii porcinelor domestice crescute liber, medicii 

veterinari oficiali verifică dacă se asigură condiţiile privind: 

 

✓ transportul, depozitarea şi manipularea momelilor vaccinale în condiţiile 

precizate de producător; 

✓ purtarea obligatorie a echipamentului de protecţie constituit din: halat, 

bonetă, salopetă, combinezon de unică folosinţă, cizme de cauciuc şi 

mănuşi de unică folosinţă; 

✓ folosirea ustensilelor necesare plasării momelilor vaccinale; 

✓ necesarul de furaje la locurile de administrare a vaccinului; 

✓ formularele necesare întocmirii evidenţelor sanitare veterinare ce constau 

în: harta zonei de vaccinare, formular pentru acceptarea momelilor, 

formular pentru înregistrarea datelor privind imunizarea orală a 

mistreţilor împotriva pestei porcine clasice, formular pentru examinarea 

de laborator a mistreţilor. 
 

Pentru efectuarea vaccinării de urgenţă, personalul responsabil (administrator, 

padurar, vanator), instruit pentru aplicarea momelilor, sub coordonarea şi 

supravegherea medicului veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit, 

asigură: 

✓ stabilirea locurilor de aplicare a momelilor vaccinale pe fiecare fond de 

vânătoare; 

✓ marcarea locurilor unde sunt administrate momelile vaccinale; 

✓ furajarea continuă a mistreţilor pe o perioadă de 10-14 zile, înainte de 

plasarea momelilor vaccinale; 

✓ plasarea momelilor vaccinale şi a furajului în gropi cu adâncimea de 10 cm, 

plasate în perimetrul delimitat din 2 în 2 metri şi acoperite cu pământ ce nu 

trebuie tasat, în vederea protejării vaccinului; 

✓ interzicerea vânătorilor şi a circulaţiei persoanelor în zonele specifice de 

vaccinare; 

✓ colectarea momelilor vaccinale neconsumate şi a capsulelor după 5 zile de la 

administrarea acestora, în vederea predării acestora la DRSA/DMSA.  
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16.1.3. Măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului vaccinal la porcii 

domestici 

 

Pentru prevenirea răspândirii virusului vaccinal la porcii domestici, momelile 

trebuie plasate manual în locurile specifice de vaccinare. Momelile trebuie 

îngropate în sol, la o adâncime de cel mult 20 cm, împreună cu un ştiulete de 

porumb, pentru a le proteja faţă de variaţiile de temperatură din mediu şi faţă de 

animalele din alte specii existente în biotop. 

 

În vecinătatea fondurilor de vânătoare în care se aplică vaccinarea orală de urgenţă 

a mistreţilor se iau următoarele măsuri: 

a) interzicerea creşterii porcinelor domestice în libertate; 

b) gestionarea resturilor menajere, a gunoiului şi aşternutului în exploataţiile 

nonprofesionale şi profesionale, astfel încât acestea să nu vină în contact sau 

să fie accesibile mistreţilor; 

c) îndepărtarea adecvată a intestinelor, după prelevarea de probe, indiferent 

dacă aceasta se efectuează la locul uciderii sau într-o unitate specializată; 

d) interzicerea accesului vânătorilor în exploataţii profesionale şi în cele 

nonprofesionale – microfermă comercială cel puţin 21 de zile după 

participarea la vânători. 

 

Prelevarea de probe de la mistreţi şi examinarea de laborator se efectuează 

conform Manualului de diagnostic şi după cum prevede cap. XV „Proceduri de 

diagnostic şi cerinţe de biosecuritate” al Normei sanitare veterinare privind 

măsurile de control al pestei porcine clasice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1368 din 19.12. 2016. 

1166..22  VVaacccciinnaarreeaa  ppeennttrruu  ppeessttaa  ppoorrcciinnăă  aaffrriiccaannăă  

 

Pentru pesta porcină africană nu există vaccin disponibil. 

 

Capitolul 17: Măsuri suplimentare pentru controlul vânatului 

 

Fiecare mistreţ împuşcat trebuie marcat imediat de către personalul  din cadrul 

ocoalelor silvice, conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial în a cărui arie 

de activitate are loc vânătoarea. 

 

Mistreţii vânaţi trebuie să fie transportaţi, prin responsabilitatea personalului silvic 

responsabil de vânătoare, la  centrele de colectare a vânatului sălbatic în care 

vânatul se ţine o anumită perioadă. Pe durata transportului trebuie să se evite 

contactul direct sau indirect cu exploataţii comerciale industriale şi 

nonprofesionale de porcine. Carcasele porcilor mistreţi se ţin în aceste depozite, 

din motive sanitare veterinare, până când rezultatele de laborator privind PPC/PPA 

sunt disponibile, pentru a se asigura trasabilitatea.  
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Probele prelevate de la mistreţi în depozitele speciale se trimit la IP CRDV pentru 

efectuarea examenelor specifice pentru PPC/PPA. Copia acestui formular este 

păstrată la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor respectivă. 

 

Gestionarii centrelor de colectare a vânatului sălbatic în care se prelevează probele 

pentru examene de laborator sau cei ai fondurilor de vânătoare, atunci când 

prelevarea de probe s-a efectuat necorespunzător în momentul vânătorii, sunt 

responsabili pentru distrugerea cadavrelor şi carcaselor de mistreţi pentru care 

investigaţiile de laborator au relevat rezultate pozitive în relaţie cu PPC/PPA. 

 

STSA, controlează distrugerea în siguranţă a cadavrelor şi a carcaselor de mistreţi. 

Măsurile trebuie să asigure că nici o carcasă provenită de la mistreţi la care 

investigaţiile de laborator au fost pozitive nu este scoasă din depozitul special sau 

din zona infectată, în cazul cadavrelor de mistreţi. 

 

 

 

Capitolul 18: Stingerea bolii în zona infectată cu PPC/PPA la mistreţi şi 

ridicarea restricţiilor  
 

Restricţiile stabilite la declararea  bolii se ridica prin actul sanitar veterinar de 

stingere oficială a bolii eliberat de medicul veterinar oficial  după ce a trecut o 

perioadă de cel puţin 12 luni de la ultimul caz confirmat de pestă porcină clasică la 

porcii sălbatici din zona infectată. În cazul PPA, restricţiile se ridică după 24 de 

luni de la ultimul caz şi după aplicarea în litera legii a tuturor măsurilor de control. 

 

Modelul actului este prezentat în Formularul nr. 12: Act sanitar veterinar de 

stingere oficială a bolii.  

 

Actul de stingere se înregistrează la primărie și STSA.   ANSA transmite la OIE şi 

statelor terțe un raport de informare privind stingerea epidemiei. 
 

Capitolul 19: Instruirea personalului 

 

Va fi realizată de către specialişti desemnaţi de ANSA pentru instruirea 

personalului sanitar veterinar (personal STSA, medici veterinari de liberă practică), 

vânători, pădurari şi auxiliar implicat în punerea în aplicare a planurilor de 

intervenţie pentru PPC/PPA la mistreţi care trebuie instruit periodic cu privire la 

procedurile specifice ce urmează a fi aplicate. 

 

Cursurile de instruire trebuie să includă: 

✓ aspecte privind semnele clinice, lezionale, epidemiologice, profilaxie şi 

combaterea bolii, inclusiv ancheta epidemiologică; 

✓ aspecte privind ecarisarea, procesarea deşeurilor, activităţii de screening şi 

proceduri de trasabilitate; 
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✓ modul de notificare a bolii; 

✓ realizarea publicităţii şi implementarea mijloacelor specifice de avertizare a 

populaţiei; 

✓ exerciţii de simulare teoretice şi practice, alarmări etc.  

  

La nivelul STSA se pot organiza simulări privind evoluția pestei porcine clasice la 

mistreți la care sunt invitaţi pentru a fi instruiţi medicii veterinari oficiali, medicii 

veterinari de liberă  practică imputerniciţi, reprezentanții fondurilor de vanatoare, 

reprezenantii autoritatii silvice in teritoriu, paznici de vânătoare, pădurari, etc.  
  

Capitolul 20: Publicitatea și avertizarea  

 

ANSA va întocmi periodic informări privind situaţia internă şi internaţională a 

pestei porcine clasice/africane în țările limitrofe și în lume, care va fi distribuit: 

✓ tuturor STSA; 

✓ admistrațiilor ocoalelor silvice și fondurilor de vanatoare.  
 

În cazul existenţei unui risc privind PPC/PPA în ţară, în ţările vecine şi în Europa, 

ANSA va iniţia emisiuni televizate şi intervenţii prin intermediul celorlalte 

mijloace mass media pentru a explica populaţiei despre aceste aspecte.  

 

Periodic pot fi publicate în presă aspecte practice privind supravegherea, 

prevenirea şi combaterea pestei porcine clasice/africane şi implicaţiile sanitare şi în 

special economice ale acesteia.  

 

La fiecare STSA va exista cel puţin un exemplar din Planul de contingenta pentru 

PPC/PPA.  

 

ANSA are obligaţia postării pe site-ul propriu a manualelor operaţionale, planurilor 

de contingenţă (intervenţie) şi a altor proceduri elaborate în acest scop şi de a 

avertiza STSA despre publicarea lor. 
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PARTEA IV 

 

Formulare specifice 
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Formularul nr. 1: Model de Raport de notificare internă pentru suspiciune  

 
 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Codul bolii  Ziua  Luna   Anul 

 

1. 
└───────────────────────────── 

Raionul 

 

2. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numele şi funcţia persoanei care raportează 

 

3. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică 

 

4. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Denumirea bolii 

 

5. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Metoda de diagnostic 

 

6.    7.      8. 
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└───┴───┴───┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘ 

Data detecţiei iniţiale   Data estimativă    Nr. de focare 

separate a modificării   a primei infecţii    identificate 

statusului de sănătate 

 

    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)* 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

10*). Detalii referitoare la focar/focare 
Nr. de 

focare 
Specia Nr. de animale 

existente în focar 
Nr. de animale 

afectate 
Cu semne 

clinice 
Din care: 

Moarte Ucise Sacrificate 

        

        

        

        

        

 

    11*). Detalii privind efectivul afectat 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

    13*). Măsuri de control luate la data raportării 

    ........................................................................... 

    ........................................................................... 

----------- 

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale 

pentru siguranţa alimentelor. 

 

        Şef STSA,      Şef adjunct STSA, 

            ..................           .......................... 

 

Şef Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor, 

.............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formularul nr. 2: Model de Dispoziţie de punere sub supraveghere în 

suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta porcină africană la mistreţi, în 

fondurile de vânătoare 

 

CLCB raionul/municipiul_______________________________ 

Nr____ Data___ / ___ / ______ 

 
Dispoziție  

de plasare sub supraveghere în suspiciunea de pesta porcina clasică/pesta 

porcină africană la mistreţi, în fondurile de vânătoare 

 
La data de .....................,. s-a constatat oficial suspiciunea de pesta porcină 

clasică/pesta porcină africană în fondul de vânătoare............................................... 

...................................................... din localitatea......................................................;  

Având în vedere această constatare, se stabilesc următoarele restricţii, pentru  

 

a) fondul de vânătoare........................................................................................... 

b) parte a primăriei, comunei ............................................................................... 

c) zona (descriere zonei)....................................................................................... 

- se interzice orice mişcare a porcilor domestici în afara exploatațiilor de 

origine; 

- suprafaţa infectată şi efectivul de mistreți este plasat sub observație 

sanitară veterinară, până la clarificarea situației sub aspect 

epidemiologic; 

- pătrunderea persoanelor străine în fondul de vânătoare plasat sub 

supraveghere sanitară veterinară,  mai ales a celor care dețin porcine, 

este strict interzisă; 

- nici un cadavru sau carne provenind  de la mistreți din fondul de 

vânătoare aflat sub restricții nu poate părăsi zona fără o autorizaţie de 

la autoritatea competentă; 
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- se interzice organizarea de vânători în perimetrul fondului de vânătoare  

până la infirmarea suspiciunii de boală, cu excepția vânătorilor în scop 

de diagnostic; 

- mişcările de mamifere domestice, vehicule şi echipament dinspre sau 

spre fondul de vânătoare sunt supuse condiţiilor şi autorizării de către 

autoritatea competentă; 

Această dispoziție rămâne în vigoare până la clarificarea situației sub raport 

epidemiologic. 

Cu stimă, 

 

Nume………………………………..Funcție……………………………………. 

 

Semnătură 

Formularul nr. 3: Model de Dispozitie de informare a cetăţenilor cu privire la 

zona infectată și măsuri 

 

CLCB raionul / municipiul_______________________________ 

Nr____ Data___ / ___ / ______ 
 

 

Dispoziție de informare a cetățenilor cu privire la focare și măsuri 

 

Stimați cetăţeni, 

Pe teritoriul localității............................., în  fondul de vânătoare............................. 

există suspiciunea de evoluție a pestei porcine clasice/pestei porcine africane. 

Centrul Local de Combatere a Bolilor din raionul/municipiul................................... 

a aplicat măsuri de control în conformitate cu prevederile HG nr. 1368 din 

19.12.2016 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitare veterinare” - Anexa 

nr.1 „Norma sanitară veterinară privind măsurile de control al pestei porcine 

clasice”, Anexa nr. 2 Norma sanitară veterinară privind stabilirea unor prevederi 

specifice de control al pestei porcine africane și Anexa nr. 3 Norma sanitară 

veterinară privind stabilirea unor cerințe de biosecuritate indispensabile 

profilaxiei și controlului pestei porcine africane la mistreți și porcii domestici. 
Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, se ordonă următoarele:  

- 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 îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie, 

vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică 

împuternicit; 

- toate cazurile in care cadavrele de mistreți sunt descoperite pe fondul de 

vânătoare, terenuri agricole sau alte locuri, se anunță, fără întârziere, 

medicului veterinar de liberă practică împuternicit; 

- până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din fondul de 

vânătoare ..............învecinat localității......................................., se 
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interzice organizarea pe teritoriul localității de piețe, târguri sau 

expoziții de păsări și animale, cât și organizarea de vânători în zonă; 

- toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se 

respectă necondiționat. 

 

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Cu stimă, 

Nume……………………………….. Funcție…………………………………………..  

 

Semnătură 

 

Formularul nr. 4: Model de Raport de inspecție al fondului de vânătoare  

RAPORT DE INSPECȚIE AL FONDULUI DE VÂNĂTOARE 

 

Numărul de înregistrare al fondului de vânătoare……………………………………… 

Numele administratorului............................................................................................ 

Adresa administratorului............................................................................................. 

Numele fondului de vânătoare......................................... ........................................... 

Adresa fondului de vânătoare..................................................................................... 

Medic veterinar cu libera practica împuternicit ........................................................ 

 

1. Catagrafia efectivului de mistreți din fondul de vânătoare: 
  

Categoria de mistreţi Nr. mistreţi Nr. animale bolnave Nr. animale moarte 

Scroafe    

Vieri    

Purcei (0-6 luni)    

Tineret (6-12 luni)    

Total    

 

2. Semne clinice: 

 
Mistreţii din fondul de vânătoare prezintă semnele clinice de boală     Da              Nu  

Data când au fost înregistrate semnele de boala.................................................................. 

Categoria de mistreți la care a fost observată boala  …………....................................... 

……….……………………………….........................................................................................  

Nr. de animale infectate înainte de inspecție......................................................................... 

Dacă sunt animale moarte cu tabloul clinic relatat……...                     Da              Nu  

Nr. de animale afectate in momentul inspecției……….…………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ce semne clinice sunt prezente: 

Stau culcate in diferite locuri. …............................................... ......... 

Letargie (somn adânc).……………………………................................. 
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Conjunctivita. ………………………..................................................... 

Diaree………………………………....................................................... 

Febra (0C)…………………………….................................................... 

Tuse… ………………………………...................................................... 

Cianoza (extremități, abdomen)…...................................................... 

Pneumonie…………………………....................................................... 

Pierdere în greutate..………………..................................................... 

Avort……........................................................................................... 

Procent important de purcei fătați morţi……………............................ 

Procent important de purcei anormali…............................................. 

Semne nervoase.................................................................................. 

Alte constatări:…………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Leziuni notate in timpul examinării necropsie:  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................... 

 

3. Rezultatele investigaţiilor de laborator  
 

Data Nr. fond 

vânătoare 

Nr. de 

mistreţi 

Tipul investigaţiilor Ţesuturi Sânge Rezultat 

       

       

       

       

 

4. Dacă în ultimele 2 luni s-au produs mișcări controlate de mistreţi intre fondurile 

de vânătoare  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

5. Informare cu privire la persoane, maşini pentru transport  etc. care au tranzitat 

fondul de vânătoare  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................  

 

6. Alte comentarii: 
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.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

Data și durata inspecţiei……………………………….. 

 

Semnătura 

 

Numele cu litere mari ………………………………….. 
 

 
 

 

 

 

Formularul nr. 5: Model de Act de necropsie 
 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

Raionul/municipiul___________________________________________________ 

Nr.______ data ___/___/_________ 

 

ACT DE NECROPSIE 
 

Subsemnatul ............................................................ dr. medic veterinar asistat de 

..........................................................am procedat la necropsia unui cadavru – specia 

.................... proprietatea ................................................. din localitatea .................. 

Necropsia a fost efectuată în locul.......................................în data de___/___/_____ 

CONSTATĂRI: 

 

IDENTIFICAREA ANIMALULUI 

Specia ..................rasa .................... sexul .......vârsta ........... culoarea ...................... 

semne particulare .................................................................................................... 

 

DATE ANAMNETICE 

Animalul s-a îmbolnavit la data___/___/_____ cu urmatoarele simptome ........ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

A fost prezentat la medicul veterinar .............................................. de la 

(circumscriptia, clinica)............................................... la data ___/___/_____ 

stabilindu-se diagnosticul..................................................................... și tratamentul 

.................................................................................................................................... 

inscris în registrul de consultații și tratamente sub nr _______ /____/___/_____ 

Animalul a murit la data de ___/___/_____locul ....................................................... 
 

EXAMENUL EXTERIOR AL CADAVRULUI 

Starea de intreținere..................................................................................................... 

Modificări observate la examenul exterior al cadavrului: 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

EXAMENUL CAVITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ANATOMOPATOLOGICE 

Cavitatea bucală........................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea toracică........................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea abdominală ................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Cavitatea pelvină......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Craniul.........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Aparatul locomotor .................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

PROBE RECOLTATE ȘI EXAMENELE DE LABORATOR SOLICITATE 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

REZULTATUL EXAMENELOR DE LABORATOR 

Anatomopatologic....................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bacteriologic................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

Virusologic.................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Parazitologic................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

Histologic....................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Toxicologic.................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

Alte examene .............................................................................................................. 

CAUZA MORȚII 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

CONCLUZII ȘI OBSERVAȚII 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

Medic Veterinar 

Asistenți:        ........................................ 

..............................................        semnatura și parafa 

............................................. 

 

Proprietar 

............................................ 

Formular nr. 6:  Ancheta epidemiologică inițială 
 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul__________________________________________________ 

Secția supraveghere sanitar -  veterinară__________________________________ 

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________ 

 

ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ INIȚIALĂ 
 

Efectuată în satul _____________________ comuna_____________________                                                

Raionul ________________  Fondul de vânătoare__________________________                                  

Întocmit de______________________  la data_________________________   
        

A. Identificarea și localizarea zonei suspecte 

 

Date topografice ale locului unde evoluează boala: 

 

Cai de comunicaţie: 

 

Particularități climatice: 

 

Prezentarea efectivului de animale pe categorii: 

 

B. Date privind furajarea: 

 

C. Anamneza 

 

Data apariţiei primelor cazuri de boală:  

 

Data la care a fost anunţată suspiciunea: 

 

Vectorii incriminaţi: 
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Aspecte clinice  și morfopatologie: 

 

Împrejurările în care s-a observat îmbolnăvirea: 

 

Nr. de animale îmbolnăvite și moarte: 

 

Leziuni patologice ale animalelor gasite moarte:  

 

Investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului: 

 

D. Date epidemiologice generale 

      

Situaţia epidemiologică a zonei  (descriere cât mai completă a situaţiei din 

zona infectată, a extinderii bolii în alte curţi, a nr. exploataţiilor în care a 

apărut boala etc.): 

 

Mișcările de animale din efectiv  în ultima perioadă: 

 

Efectivele de animale receptive din vecinătăți: 

 

Efectivele de animale din localitatea contaminata: 

 

Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic 

folosit) și data: 

 

Dinamica morbidității și mortalității în focar: 

 

Alte informaţii: 

 

E. Concluzii: 

 

Diagnosticul si baza in care a fost pus:  

 

Originea bolii: 

 

Gradul de întindere a epidemiei: 

 

F. Masuri de combatere:  

 

Măsuri privind animalele bolnave: 

 

Măsuri privind animalele sănătoase: 

 

 



56 

 

G. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică: 

 

 

H. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile: 
 

 

Numele și semnătura medicului veterinar 

care a întocmit ancheta 

…………………………………………................................ 

 

Șef Subdiviziunea teritorială ANSA 

raionul/municipiul.............................   _________________ 
         semnătura 

Formularul nr. 7: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului 

pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului 
 

Centrul Local de Combatere a Bolii 

Raionul/municipiul........................................... 

Adresa.............................................................. 

 

Către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului  

a raionului/municipiului_____________________  

  Adresa___________________________________ 

      Domnului Director______________________ 

 

Având în vedere următoarele: 

- confirmarea unui focar de pestă porcină clasică în exploatația/ocolului 

silvic ____________________proprietar/administrator _____________________: 

- faptul ca, în raionul /regiunea____________________,nu există nici o 

unitate de neutralizare; 

- faptul că materiile de risc rezultate în cadrul aplicării măsurilor de control 

în focar sunt deosebit de periculoase pentru răspândirea virusului în teritoriu; 

- faptul că utilizarea unor metode alternative de neutralizare acolo unde nu 

există unități și capacități suficiente de prelucrarea materiilor de risc Centrul Local 

de Combatere a Bolii solicită acordul dumneavoatră pentru neutralizarea materiilor 

de risc rezultate din focar prin îngropare/incinerare. 

În acest context, va solicităm aprobarea pentru utilizare în acest scop a unei parcele 

de pământ, și coordonate ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Terenul pentru care se înaintează solicitarea îndeplinește următoarele 

caracteristici: 

- este plasat la minimum 500 m în aval de direcția de curgere a apei 

subterane, în afara perimetrului locuibil sau al altor obiective economice, militare 

sau culturale; 

- este plasat în afara ariei de vizibilitate a drumurilor și a căilor ferate; 
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- nu este plasat pe direcția dominantă a vantului care să transporte emisii de 

mirosuri spre ariile locuite; 

- este situat pe o zona cu teren stabil, nealunecos; 

- nu se află într-o zonă înundabilă; 

- nu se află în calea torentelor sau a unor zone cu risc înalt de inundație; 

- nu se află în ariile protejate sau de protecție sanitară a surselor de apă 

potabila sau a surselor de colectare a apelor minerale ; 

- este plasat pe un teren rezistent la apă sau greu permeabil. 

 

Data..........................................      Semnătura (Primar) 

 .......................................................  

P.S. 
Acest Model se folosește și în cazul pestei porcine africane. 

Formularul nr. 8: Raport de notificare internă pentru confirmare 
 
 

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ 

PENTRU CONFIRMARE 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Codul bolii  Ziua  Luna   Anul 

1. 

1. 
└───────────────────────────── 

Raionul 

 

2. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numele şi funcţia persoanei care raportează 

 

3. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică 

 

4. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Denumirea bolii 

 

5. 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Metoda de diagnostic 

 

6.                         7.                       8. 
└───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘    └───┴───┴───┴───┘ 

    Data detecţiei iniţiale      Data estimativă              Nr. de focare 

    separate a modificării       a primei infecţii            identificate 

    statusului de sănătate 
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    9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*) 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    10*). Detalii referitoare la focar/focare 
Nr. de 

focare 
Specia Nr. de animale 

existente în focar 
Nr. de animale 

afectate 
Cu semne 

clinice 
Din care: 

Moarte Ucise Sacrificate 

        

        

        

        

        

 

    11*). Detalii privind efectivul afectat 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    12*). Detalii privind epidemiologia bolii 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    13*). Măsuri de control luate la data raportării 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

--------- 

    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de  Subdiviziunile teritoriale 

pentru siguranţa alimentelor. 

 

 

        Şef STSA,       Şef adjunct STSA, 

            ..................          .......................... 

 

Şeful Secţiei supraveghere sanitar - veterinară, 

.............................. 
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Formularul nr. 9: Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii 

 
 

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. 
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(semnătura şi parafa) 

 

Am luat cunoştinţă 

Consiliul Local ........... 

Primar, 

L.S. 

(semnătura şi parafa) 

 

 

 

 

 

 

Formularul nr. 10: Ancheta epidemiologică finală 

 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul__________________________________________________ 

Secția supraveghere sanitar - veterinară___________________________________ 

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________ 

 

ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ FINALĂ 

 

efectuată în cazul de _______________________________________________ 

din fondul de vânătoare _______________________________________________ 

raionul______________________________ 

întocmită la data de ____/____/__________ 

 

A. Identificarea și localizarea focarului 

a. Date topografice ale locului unde evoluează boala: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Căi de comunicatțe: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Particularități climatice: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Prezentarea datelor despre mistreti pe categorii: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

e. Condiții igienice, de microclimat și date privind furajarea: 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

B. Anamneza 

a. Data apariției primelor cazuri de boală: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Data la care a fost anunțată suspiciunea: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Vectorii incriminați: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Aspecte clinice si morfopatologice:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

e. Imprejurările în care s-a observat îmbolnăvirea: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

f.  nr. de animale îmbolnavite și moarte :  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

g. Sacrificări de necesitate, antecedente patologice ale animalelor sacrificate, 

leziuni morfopatologice: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

h. Investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

C. Date epidemiologice generale 

a. Situația epidemiologică a zonei (descriere cât mai completă a situației din focar, 

a extinderii bolii în alte curți, a nr. exploatațiilor în care a apărut boala etc.): 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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..................................................................................................................................... 

b. Mișcările de animale din efectiv în ultima perioadă:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Efectivele de animale receptive din curte și vecini:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Efectivele de animale din localitatea contaminată:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

e. Imunizări profilactice executate (date complete despre produsul biologic folosit) 

și data:……………………………………………………………………………… 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

f. Dinamica morbidității și mortalității în focar:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

g. Alte informații:……………………………………………………………………  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

D. Concluzii: 

a. Diagnosticul și baza în care a fost pus: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Originea bolii:……………………………………………………………………. 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

c. Gradul de întindere a epidemiei: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

E. Măsuri de combatere : 

a. Măsuri privind animalele bolnave:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

b. Măsuri privind animalele sănătoase:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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..................................................................................................................................... 

c. Măsuri de profilaxie generală și profilaxie specifică:  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

d. Măsuri de natură organizatorică și responsabilitățile: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

 

Numele și semnătura medicului 

care a întocmit ancheta 

 

dr. ……………………………… 
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Formularul nr. 11: Model de TABEL privind evidența vaccinării/revaccinării 
  

TABEL 
 

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

în localitatea........................................................................................................... 
 

 
Nr. 

 
Proprietarul 

 
Adresa 

 
Codul de 

identificare 
(IDNP/IDN) 

 
Nr. de 

identificare 
al 

animalului 

Animale  
Semnătura 

proprietarului 
 
 
 
  V

a
c

c
in

a
te

 

   

Nevaccinate 

S
u

b
 v

îr
s

ta
 

d
e

 

v
a

c
c

in
a

re
 

 

C
a
u

z
e

  

o
b

ie
c

ti
v

e
 

 

R
e
fu

z
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Formularul nr. 12: Act sanitar veterinar de stingere oficială a  bolii 

 

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 .......................... 

    5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii: 

    a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate 

................................. 

    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) 
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