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PARTEA I 

PREZENTAREA MANUALULUI 

 

Manualul descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea măsurilor de control pentru 

pesta rumegătoarelor mici (PRM), începand de la anunţarea suspiciunilor de boală, 

notificarea lor către Autoritatea Competentă Centrală, activarea Centrului Național de 

Combatere al Bolilor şi a Centrelor Locale de Combatere al Bolilor şi până la aplicarea 

măsurilor de control a bolii în focare. Formularistica necesară diferitelor etape de 

combatere este ataşată la sfârşitul manualului, în partea IV Formulare specifice.   

 

Manualul cuprinde proceduri de acţiune şi intervenţie, metodele de alarmare în 

teritoriu, adresele necesare, lista link-urilor web de interes, etape de parcurs în 

combaterea PRM, restricţii etc. 

 

Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu despre cum 

trebuie acţionat în cazuul suspiciunii şi confirmării PRM, de a stabili conduita de alertă 

şi intervenţie în caz de necesitate pentru PRM în profilaxia şi măsurilor de combatere. 
 

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: 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 Europeana: http://ec.europa.eu/ 

Uniunea Europeana: http://europa.eu/ 

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO): http://www.fao.org/home/en/ 
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http://www.justice.gov.md/
http://www/
http://www.oie.int/
http://europa.eu/
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PARTEA II 

SUSPICIUNE LA PRM  

Capitolul I 

Notificarea suspiciunii  

 
STSA şi ANSA trebuie să ia măsuri pentru a se asigura cu privire la obligativitatea 

notificării de către deţinătorii de animale, persoane fizice sau juridice, de însoţitorii şi 

îngrijitorii de animale, de conducătorii unităţilor care colectează, prelucrează, 

depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală, de personalul 

care gestionează şi supraveghează rezervaţiile şi parcurile naturale, fondurile 

cinegetice şi de vânătoare, precum şi de către orice alte persoane care pot furniza 

informaţii privind starea de sănătate a animalelor pentru efectuarea investigaţiilor de 

specialitate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea operativă a măsurilor adecvate, către 

autoritatea competentă, a tuturor suspiciunilor cu privire la prezenţa virusului PRM 

într-un efectiv. 

Pentru ca notificarea să fie posibilă, ANSA are obligaţia instruirii şi informării 

anterioare a STSA cu privire la epidemiologia bolii şi a legislaţiei în vigoare care 

stabileşte măsurile de control. În acest sens, va recurge la instruiri, ghiduri, exerciţii de 

simulare teoretice şi practice, elaborare de pliante şi materiale informative etc. 

 

STSA, la rândul ei, are obligaţia de a instrui şi informa medicii veterinari de liberă 

practică, fermierii, publicul larg asupra pericolului apariţiei virusului PRM şi asupra 

obligaţiilor de notificare la cea mai mică suspiciune de prezenţă a acestuia în teritoriu. 

Totodată, trebuie să anunţe acestora un număr de telefon unic la care pot fi anunţate 

suspiciunile. 

 

Atunci când efectivele de animale dintr-o exploataţie sunt suspectate de infecţie cu 

virusul PRM, medicul veterinar oficial responsabil de exploataţie va întreprinde măsuri 

oficiale de investigaţii care să confirme sau să infirme prezenţa bolii, va preleva probe 

necesare pentru examenul de laborator şi va asigura notificarea obligatorie şi imediată 

a suspiciunii PRM către STSA.   

 

La rândul ei, STSA notifică Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor (DSBA) din 

cadrul ANSA, la adresa de e-mail: notificare.dssv@ansa.gov.md, prin telefon sau fax. 

 

Notificarea internă a suspiciunii bolii se face și în scris, în cel mai scurt timp posibil, 

către DSBA, 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 ANSA, utilizând modelul din 

Formularul nr. 1: Raport de notificare internă pentru suspiciune. 

 

Datele ce trebuie obligatoriu anunţate trebuie să precizeze: specia, categoria şi numărul 

de animale bolnave sau suspecte, tăiate de urgenţă sau moarte, numele şi adresa 

proprietarului, locul, data şi factorii favorizanţi, simptomele şi intervenţiile efectuate, 

felul şi numărul probelor recoltate, tipul focarului (primar sau secundar) şi măsurile de 
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control nespecifice (izolarea curţii, instruirea proprietarului, controlul mişcării etc.) 

aplicate iniţial. 
 

La nivelul ANSA exista o persoană care asigură notificarea PRM către Organizaţia 

Mondială pentru Sănătate Animală (OIE). Ea se asigură că: 

a. Toate focarele confirmate sunt notificate la OIE în primele 24 de ore, prin 

sistemul WAHIS, le reactualizează, dacă este necesar, şi transmite solicitările de 

recăpătare a statutului de țară liberă de boală, în conformitate cu prevederile 

Codului Terestru al OIE; 

b. Redactează rapoarte către ţările terţe, după cum este cazul; 

c. Răspunde chestionarelor venite de la FAO şi ţările terţe etc., referitoare la PRM. 

Măsurile de control ale PRM trebuie instituite încă de la suspiciunea bolii, fiind 

continuate la primirea confirmării.  

Capitolul II 

Profilaxia generală în vederea prevenirii şi controlului introducerii PRM în 

exploataţiile de ovine şi/sau caprine 

 

2.1. Măsuri de profilaxie sanitară şi epidemiologică:  

- Comunicarea efectivă între autorităţile veterinare, practicienii veterinari şi 

crescătorii de ovine şi/sau caprine; 

- Crearea unui sistem eficace de raportare a bolii; 

- Politici stricte de import pentru ovine și/sau caprine vii şi pentru carnea de ovine 

și/sau caprine proaspată şi tratată termic; 

- Carantina ovinelor și/sau caprinelor înainte de introducerea lor într-un efectiv; 

- Supraveghere serologică structurată, având ca ţintă mai ales ovinele și/sau 

caprinele între 2 luni și 2 ani; 

- Identificarea şi înregistrarea corectă a ovinelor/caprinelor într-o bază de date 

gestionată eficient; 

- Controlul riguros al mişcărilor de ovine/caprine în teritoriu.  

 

2.2. Măsuri de profilaxie medicală  

- Se interzice tratamentul animalelor afectate; 

- Decizia terapeutică în cazul îmbolnăvirii unor animale ce fac obiectul certificării 

CITES (Convenţia privind comerţul internaţional cu speciile sălbatice de faună 

şi floră pe cale de dispariţie) se face cu acordul Autorităţii competente; 

- Vaccinarea de necesitate, după caz, cu consultarea şi aprobarea ANSA. 

 

Capitolul III 

Măsuri de control în cazurile de suspiciune a PRM 

 

3.1. Măsuri generale  

- În cazul în care se suspectează că ovinele/caprinele dintr-o exploatație sunt infectate 

sau contaminate cu PRM, autoritatea competentă se asigură cu privire la începerea 

investigației oficiale de către medicul veterinar oficial pentru confirmarea sau 

infirmarea PRM și, în special, prelevarea de probe necesare examinării de laborator. În 
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acest scop, animalele respective pot fi transportate la laboratoare sub supravegherea 

autorității competente, care ia măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii infecției.   

  

- Odată cu notificarea suspiciunii cu privire la prezența bolii, autoritatea competentă 

pune exploatația sub supraveghere oficială și solicită următoarele:   

a) efectuarea unui recensământ al tuturor categoriilor de animale din speciile 

suspecte și, pentru fiecare categorie, înregistrarea numărului de animale care 

sunt deja moarte, infectate sau care ar putea fi infectate sau contaminate. 

Informațiile din recensământ trebuie să fie actualizate și furnizate, la cerere și să 

poată fi verificate la fiecare vizită; 

b) toate animalele din speciile suspecte din cadrul exploatației trebuie să fie ținute 

în locurile unde sunt ținute de obicei sau să fie închise în alt loc unde pot fi 

izolate, ținându-se seama de posibilul rol al vectorilor, după caz; 

c) nici un animal din speciile suspecte nu trebuie să intre sau să părăsească 

exploatația; 

d) circulația: 

- persoanelor, animalelor sau a altor specii care nu sunt suspecte și a 

vehiculelor către sau din exploatație; 

- cărnii sau carcaselor de animale sau hranei pentru animale, 

echipamentelor, deșeurilor, dejecțiilor, gunoiului, bălegarului sau a orice 

ar putea transmite boala respectivă;   

e) trebuie să fie autorizate de STSA;  

f) trebuie instalate mijloacele adecvate dezinfecției la intrările și ieșirile din 

clădirile sau spațiile unde sunt ținute animalele din speciile suspecte și la 

intrarea și ieșirea din exploatație; 

g) efectuarea unui studiu cu privire la epizootii, în conformitate cu prevederile 

Capitolului IV: Examinarea animalelor din exploataţia suspectă. 

  

Măsurile prevăzute în acest capitol se suspendă doar atunci când medicul veterinar 

oficial infirmă suspiciunea cu privire la prezența PRM.  

 

3.2. Precauţii la inspecţia exploataţiilor în suspiciunea de boală  

Prezentul subcapitol are drept scop prezentarea detaliată a precauţiilor care trebuie 

luate la inspectarea exploataţiilor comerciale de către personalul sanitar-veterinar şi de 

către personalul implicat în combaterea pestei micilor rumegătoare.   

 

Accesul medicului veterinar oficial/împuternicit în exploataţiile suspecte, se face după 

cum urmează: 

 

INTRAREA: 

În exploataţiile cu ovine și/sau caprine autorizate sanitar-veterinar accesul se face 

numai cu respectarea regulilor generale şi specifice de profilaxie, purtând echipament 

de protecţie individual complet. Acesta se recomandă să fie compus din:   

- combinezon de unică folosinţă/costum salopetă; 

- încalţăminte: cizme cauciuc; 
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- mască buco-nazală de unică folosinţă (dacă este disponibilă); 

- mănuşi de unică folosinţă;  

 

Echipamentul de protecţie individual pentru investigaţia şi intervenţia în exploaţiile 

non-comerciale va fi pus la dispozitie de STSA!!! 

 

IEŞIREA: 

Se face numai după o dezechipare corectă a echipamentului de protecţie individual, la 

zona de ieşire din exploataţie (poartă) şi în următoarea ordine:  

- cizme cauciuc; 

- combinezon de unică folosinţă complet/costum salopetă; 

- masca buco-nazală de unică folosință; 

- manuşi 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 

expus 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 se pune într-un recipient din plastic, care poate 

fi distrus/sterilizat în cadrul laboratoarelor STSA sau IP CRDV.  

 

3.3. Plasarea exploataţiei sub supraveghere oficială (dispoziţii) 

În cazul în care se suspectează că animalele dintr-o exploatație sunt infectate sau 

contaminate cu virusul PRM, STSA dispune începerea investigației oficiale de către 

medicul veterinar oficial, secondat de medicul veterinar de liberă practică din 

localitatea unde apare suspiciunea pentru confirmarea/infirmarea prezenței PRM și, în 

special, prelevarea de probe necesare examinării de laborator. 

 

Odată cu notificarea suspiciunii cu privire la prezența bolii, STSA plasează exploatația 

sub supraveghere oficială utilizând modelul din Formularul nr. 2: Dispoziție de 

plasare sub supraveghere oficială în suspiciunea pestei rumegătoarelor mici și 

solicită următoarele: 

 

a. efectuarea unui recensământ al tuturor categoriilor de animale din speciile 

suspecte și, pentru fiecare categorie, înregistrarea numărului de animale care 

sunt deja moarte, infectate sau care ar putea fi infectate sau contaminate; 

informațiile din recensământ trebuie să fie actualizate și furnizate, la cerere și să 

poată fi verificate la fiecare vizită; 

b. toate animalele din speciile suspecte din cadrul exploatației trebuie să fie ținute 

în adăposturi, evitându-se mişcarea lor, sau să fie închise în alt loc unde pot fi 

izolate, ținânduse seama de posibilul rol al vectorilor (insecte hematofage), după 

caz; 
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c. nici un animal din speciile suspecte nu trebuie să intre sau să părăsească 

exploatația; 

d. circulația persoanelor, animalelor sau a altor specii care nu sunt suspecte și a 

vehiculelor către sau din exploatație, a cărnii sau carcaselor de animale sau 

hranei pentru animale, echipamentelor, deșeurilor, dejecțiilor, gunoiului, 

bălegarului sau a orice ar putea transmite boala respectivă trebuie să fie 

autorizate de către o autoritate competentă care stabilește condițiile de prevenire 

a oricărui risc de răspândire a infecției; 

e. trebuie instalate mijloacele adecvate dezinfecției la intrările și ieșirile din 

clădirile sau spațiile unde sunt ținute animalele din speciile suspecte, precum şi 

la intrarea și ieșirea din exploatație; 

f. deschiderea investigaţiei epidemiologice preliminare ce va fi finalizată odată cu 

dobândirea mai multor date; 

 

Până la intrarea în vigoare a măsurilor oficiale, proprietarul sau deținătorul oricărui 

animal suspect de contaminare aplică toate măsurile necesare dispuse de STSA.   

 

Măsurile cu privire la circulaţia şi mişcarea animalelor se suspendă doar atunci când 

medicul veterinar oficial infirmă suspiciunea cu privire la prezența bolii. 
 

În vederea informării cetaţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea PRM pe 

teritoriul unei localitaţi, Consiliul local al Primăriei poate 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 cetățeni. Dispoziţia de înştiinţare respectă modelul 

Formularului nr. 3: Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la 

măsurile instituite. 

 

3.4. Procedura de izolare a animalelor suspecte de a fi infectate cu PRM  

La descoperirea unor semne de boală ce pot fi atribuite PRM, perimetrul curţii/stânei 

se izolează, intrarea şi iesirea vehiculelor, animalelor şi persoanelor fiind interzisă. La 

intrarea în curtea infectată se fixează dezinfectoare rutiere, substanţa ce se foloseşte în 

aceste dezinfectoare trebuind să fie o substanţă virucidă, aprobată sanitar-veterinar şi 

care să-şi fi demonstat eficienţa anterior în această boală. 

 

Având în vedere difuzibilitatea mare a virusului, orice persoană care intră sau iese din 

exploataţie trebuie să respecte măsurile de igienă corespunzătoare necesare, pentru a 

reduce riscul de răspândire a virusului. Toate mijloacele de transport trebuie să fie 

dezinfectate minuţios înainte de a ieşi şi de a intra în exploataţie. 

 

Un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune de pesta 

rumegătoarelor mici” va fi plasat de autoritatea sanitară veterinară locală la intrarea 

în exploataţie. 

 

Posterul trebuie plasat într-un loc cât mai vizibil şi să fie colorat cât mai intens.  
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Animalele suspecte de boală se vor izola într-un grajd separat, în care accesul va fi 

controlat şi se va face numai printr-un singur loc prevăzut cu bazin de dezinfectare a 

încălţămintei şi utilajelor. 

 

Eventualele cadavre se izolează la un capăt al grajdului, în asteptarea medicului 

veterinar care va preleva probe, în vederea transmiterii lor la laborator. 

 

Niciun animal din speciile receptive nu intră sau iese din exploataţie până la 

clarificarea statutului epidemiologic. 

 

Un recensământ al speciilor receptive din exploatație este obligatoriu şi se face 

imediat, cu raportarea datelor obţinute către autoritatea veterinară. 

 

STSA dispune punerea în aplicare imediată a mijloacelor oficiale de supraveghere şi 

investigare, pentru a confirma sau infirma prezenţa PRM şi, în special, să obţină 

probele necesare prelevate pentru examene de laborator, solicitate pentru 

confirmarea/infirmarea unui focar de boală. 

 

În acelaşi timp cu înregistrarea numărului de animale receptive, se va face şi un 

recensământ al animalelor moarte sau nou născute pe perioada suspiciunii, cu raportare 

la fiecare categorie de animale din speciile respective. 

 

Capitolul IV 

Examinarea animalelor din exploataţia suspectă 

 

4.1. Verificarea măsurilor de biosecuritate din exploataţia comercială 

Medicul veterinar oficial, secondat de medicul veterinar de liberă practică, va verifica 

existenţa următoarelor obiective, obligatorii pentru asigurarea biosecurităţii în 

exploataţiile de ovine și/sau caprine:  

a. împrejmuirea exploataţiei cu gard compact care să împiedice accesul în 

exploataţie a animalelor şi persoanelor străine, precum şi asigurarea pazei pentru 

verificarea zilnică a integrităţii acesteia; 

b. existenţa, funcţionarea şi menţinerea în bune condiţii a filtrului sanitar veterinar 

şi asigurarea facilităţilor pentru îmbrăcarea echipamentului de protecţie şi 

dezinfectarea acestuia, asigurarea igienei corporale pentru personalul care are 

acces în exploataţie; 

c. respectarea regimului de filtru-sanitar de catre întregul personal angajat precum 

şi cel aflat în vizită care se supune regimului de filtru sanitar veterinar pentru 

accesul în fermă; 

d. intreţinerea în bune condiţii a facilităţilor folosite pentru adăpostirea, hrănirea şi 

adăparea animalelor; 

e. existenţă rampei pentru încărcare/descărcare a ovine și\sau caprinelor, cu 

respectarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; 
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f. aprovizionarea cu furaje prin transbordare, fiind interzis accesul mijloacelor de 

transport la interiorul exploataţiei; 

g. utilizarea pentru transportul ovinelor și/sau caprinelor vii numai a mijloacelor 

autorizate sanitar-veterinar care: 

- înainte de îmbarcare, fac dovada, în urma inspecţiei şi a verificării 

procesului verbal, că a fost efectuată corespunzător curăţenia mecanică şi 

dezinfecţia; 

- imediat după debarcarea animalelor au fost curăţate şi dezinfectate; 

- datele înscrise în procesul verbal referitoare la realizarea corespunzătoare 

a dezinfecţiei mijloacelor de transport trebuie înregistrate într-un registru 

special întocmit;  

h. amenajarea în interiorul exploataţiei a facilităţilor necesare medicului veterinar 

care asigură asistenţa sanitară veterinară zilnică pentru efectuarea necropsiilor, 

prelevarea, condiţionarea şi transportul probelor pentru examene de laborator și 

depozitarea produselor medicinale de uz veterinar şi a instrumentarului necesar; 

i. asigurarea condiţiilor de păstrare a cadavrelor dejecţiilor şi gunoiului în condiţii 

de securitate privind sănătatea animalelor şi protecţia mediului; 

j. asigurarea ecarisării exploataţiei în sistem contractual cu intrepriderile 

specializate de ecarisare sau în alte condiţii legal acceptate; 

k. interzicerea introducerii de alimente în incinta exploataţiei, amenajarea unei 

cantine în afara împrejmuirii, asigurarea controlului sanitar-veterinar permanent 

al produselor de origine animală utilizate la prepararea hranei şi distrugerea 

deşeurilor provenite de la cantine; 

l. asigurarea unei echipe pentru executarea operaţiunilor de dezinfecţie, 

dezinsecţie, deratizare pe fluxul de producţie şi în incinta exploataţiei, ori de 

câte ori este necesar; 

m. amenajarea unor adăposturi necesare efectuării carantinei profilactice obligatorii 

pentru ovinele și/sau caprinele nou-achiziţionate care să asigure separarea reală 

şi funcţională faţă de efectivele existente în exploataţie; 

n. respectarea principiului tehnologic, "totul plin, totul gol" la nivel de 

compartiment, hală (adăpost).  

 

4.2. Examinarea clinică a animalelor  

Examinarea ovinelor și/sau caprinelor se efectuează de către medicul veterinar oficial 

secondat de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin metode 

generale de examinare clinică, Nu există un formular tip care să poată servi 

investigaţiei edidemiologice, dar pentru orientare, poate fi folosit ca model 

Formularul nr. 4: Ancheta epidemiologică din prezentul Manual operațional.   

 

Capitolul V: Recoltarea de probe pentru laborator 

 

5.1. Proceduri şi criterii generale   

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru diagnosticul pestei rumegătoarelor 

mici se face în conformitate cu „Regulamentul privind metodologia de prelevare, 

ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator 
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din domeniul sănătății și bunăstării animalelor”, stipulate în Ordinul ANSA nr. 121 

din 25.03.2019, dar procedura specifică de lucru este cea de mai jos:   

- Înainte de efectuarea prelevării de probe dintr-o exploataţie, trebuie sa fie 

realizată o hartă a exploataţiei şi trebuie să fie identificate subunităţile 

epidemiologice ale acesteia; 

Dde fiecare dată când se consideră că ar putea fi necesară o re-prelevare de 

probe, toate ovinele și/sau caprinele de la care se prelevează probe trebuie sa fie 

marcate individual, în aşa fel încât să fie uşor de efectuat eventuala re-prelevare; 

- Toate probele trebuie trimise la laborator, însoţite de documente relevante, în 

concordanţă cu cerinţele stabilite de autoritatea veterinară competentă; 

- Aceste documente vor include detalii despre anamneza ovinelor și/sau 

caprinelor de la care s-au prelevat probe (vârsta, categoria şi exploataţia de 

origine) şi semnele clinice sau leziunile post-mortem identificate.  

  

 5.2. Necropsia   

a) Recoltarea probelor se efectuează de către medicul veterinar oficial și/sau de 

medicul veterinar de liberă practică împuternicit în cadrul necropsiei animalului 

mort sau suspect de PRM şi împreună cu cererea de analiză, vor fi transmise la 

IP CRDV; 

b) Locul de efectuare a necropsiei se stabileşte în funcţie de tipul exploataţiei:  

- în exploataţii profesionale, necropsia se execută în camere de necropsie 

special amenajate; 

- din exploataţiile nonprofesionale, va fi recoltat întreg cadavrul sau set de 

organe (după caz). Vor fi ambalate şi etichetate, de către personal 

specializat, şi transmise la IP CRDV pentru investigaţii de laborator, în 

direcţia PRM.  

c) Respectarea etapelor de examinare a cadavrului şi notarea modificărilor 

anatomopatologice are loc, după cum urmează:  

- examenul exterior al cadavrului; 

- examenul capului şi a cavităţii nazale şi bucale; 

- deschiderea cavităţii abdominale precum şi examinarea seroaselor şi 

organelor; 

- deschiderea cavităţii toracice precum şi examinarea seroaselor şi 

organelor; 

- deschiderea cavităţii pelvine precum şi examinarea seroaselor şi 

organelor; 

- recoltarea probelor pentru examenul de laborator.  

 

În urma efectuării necropsiei, se completează un act conform modelului Formularului 

nr. 6: Act de necropsie. 
  

5.3. Recoltarea şi trimiterea de probe la laborator  

a) Probele vor fi expediate către laborator în cel mai scurt timp disponibil, pentru a 

se putea lucra în condiţii optime; 
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b) Cererile de analiză se completează individual sau pentru un grup de probe care 

provin din aceeaşi exploataţie (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) Probele recoltate pentru PRM se transmit la IP 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; 

e) Cererea de analiză se completează în 3 exemplare originale, semnate şi 

ştampilate, dintre care: 

- un exemplar însoţeşte probele ce se trimit la laborator; 

- un exemplar rămâne la persoana care a efectuat prelevarea; 

- un exemplar rămâne la proprietar. 

f) În situația probelor multiple, prelevate de la mai multe exploatații, cererea de 

analiză se întocmește în 2 exemplare originale din care: un exemplar însoţeşte 

probele ce se trimit la laborator, iar al doilea exemplar rămâne la persoana care a 

efectuat prelevarea.  

 

5.4. Prelevarea de probe destinate testelor virusologice şi serologice în pesta 

rumegătoarelor mici 

a) Probele cele mai adecvate de organe şi ţesuturi pentru a detecta virusul, 

antigenul sau genomul viral al pestei rumegătoarelor mici sunt:  

- limfonodurile (mezenterice şi bronhiale); 

- splina; 

- mucoasă intestinală; 

- pulmonii;  

Probele sunt prelevate de la ovinele şi/sau caprinele moarte sau eutanasiate.  

 

b) La animalel în viaţă se prelevează tampoane oculare, nazale, bucale, rectale; 

c) Probele de sânge recoltate pe anticoagulat trebuie să fie prelevate de la ovinele 

şi/sau caprinele care prezintă semne de febră sau alte semne de boală; 

d) Pentru diagnosticul serologic (detecţia anticorpilor) - în PRM se prelevează 

sânge fară anticoagulant, se lasă să se exprime serul. Serul sanguin se testează; 

e) Testele virusulogice sunt recomandate în cazul animalelor bolnave.    

 

5.5. Date privind ambalarea şi transportul probelor   

Este recomandat ca toate probele:  

a) să fie corect identificate; 

b) să fie transportate şi depozitate în containere închise ermetic pe care să se 

ataşeze vizibil eticheta tip de „biohazard”; 
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c) probele de sânge cuagulat să nu fie congelate, doar să fie păstrate reci, la 

temperatura frigiderului; 

d) să fie expediate către laborator, cât mai repede posibil, imediat după prelevare; 

e) să fie menţinute preferabil pe pachete de refrigerare şi nu pe gheaţă carbonică; 

f) probele de sânge pe anticoagulant și ser vor fi depozitate la o temperatură 

minimă de -20ºC, doar în cazul în care nu este posibilă expedierea rapidă la 

laboratorul în care se lucrează; 

g) ţesuturile sau organele sunt puse într-o pungă de plastic separată, închisă şi 

etichetată corespunzător; acestea trebuie să fie puse în containere cu inveliş 

extern dur şi împachetate cu suficient material absorbant pentru a le proteja de 

deteriorare şi pentru a absorbi lichidele care se pot scurge; 

h) să fie transportate direct la laborator, când este posibil, de către personal 

competent, şi să se asigure un transport rapid şi sigur; 

i) în cazul în care nu este posibilă expedierea rapidă la laboratorul în care se 

lucrează testele de diagnostic, probele de organele și tampoanele vor fi 

depozitate la o temperatură de - 80ºC; 

j) exteriorul pachetului trebuie să fie etichetat cu adresa laboratorului destinatar şi 

trebuie să fie înscris evident următorul mesaj: 

 

„Atenţie! Material patologic animal. Perisabil. Fragil. A nu se deschide în afara 

laboratorului pentru pesta rumegătoarelor mici” 

 

Ambalarea, transportul şi securitatea probelor pe timpul transportului sunt în sarcina 

medicului veterinar care face transportul;  

  

Probele individualizate se ambalează astfel: se introduc în primul sac de plastic, se 

închide şi 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 şi se 

sigilează efectuându-se dezinfecţia exterioară a acestora.  

  

Cererile de analiză se completează separat pe specii şi pentru fiecare proprietar şi se 

ataşează la lada izotermă sau termos; nu se vor introduce în interior.   

  

Echipamentul de protecţie individual folosit de către cei care au examinat animalele şi 

au recoltat probe, precum şi restul materialelor nefolosite din trusa de recoltare se 

introduc în sacii de plastic care vor fi dezinfectaţi la exterior şi sigilaţi.  
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Persoana din IP CRDV responsabilă de primirea probelor trebuie să fie informată în 

timp util despre sosirea probelor.  

  

În cazul în care probele sunt expediate pe calea aerului la laboratorul international de 

referinţă pentru pesta rumegătoarelor mici, ambalajul se etichetează în conformitate cu 

regulamentele Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional (AITA) 

 

5.6. Procedura de neutralizare şi ecarisare a materialului patologic este descrisă la 

Capitolele XIII şi XIV ale Manualului. 

 

Capitolul VI 

Ancheta epidemiologică 

  

Autoritatea veterinară competentă locală trebuie să efectueze ancheta epidemiologică 

privind cazurile suspecte sau focarele de pesta rumegătoarelor mici, pe baza 

chestionarelor pregătite în cadrul acestui Manual.   

  

Ancheta epidemiologică se concentrează asupra următoarelor:  

a) perioada de timp în care boala ar fi putut exista în exploatație înainte de a fi 

notificată sau suspectată; 

b) originea posibilă a bolii în cadrul exploatației și identificarea altor exploatații în 

care există animale din specii suspecte care ar fi putut deveni infectate sau 

contaminate; 

c) circulația persoanelor, animalelor, carcaselor, vehiculelor, echipamentelor sau a 

altor substanțe care ar fi putut să poarte agentul infecțios către și din exploatația 

în cauză; 

 

Se solicită convocarea CLCB, pentru a avea o coordonare deplină a tuturor măsurilor 

necesare pentru a asigura combaterea bolii cât mai curând posibil și pentru a stabili 

măsurile de prevenire sau combatere după caz cu privire la PRM.  

 

Nu există un formular tip care să poată servi investigaţiei edidemiologice, dar, pentru 

orientare, poate fi folosit ca model Formularul nr. 4: Ancheta epidemiologică din 

prezentul Manual operațional.  

 

Investigaţia epidemiologică va fi întotdeauna însoţită de Raport epidemiologic 

completat integral, după modelul Formularului nr. 5: Raport epidemiologic ce 

însoţeşte Ancheta epidemiologică. 

Capitolul VII 

Obligaţiile proprietarilor şi fermierilor la suspectarea PRM  

  

Până la sosirea medicului veterinar oficial al STSA, persoanele fizice şi juridice care 

deţin ovine și/sau caprine suspecte au următoarele obligaţii: 

a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;  
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b) să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin 

tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica; 

c) să nu permită circulaţia animalelor şi a persoanelor în locurile presupuse a fi 

contaminate; 

d) să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt 

suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale; 

e) să păstreze izolate ustensilele de grajd, aşternutul, mijloacele de transport 

folosite şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.  

  

Autoritatea sanitară veterinară teritorială (medicul veterinar oficial), în funcţie de 

situaţie, dispune interzicerea circulaţiei ovinelor și/sau caprinelor, a produselor 

provenite de la acestea şi a altor materii şi produse care pot fi purtătoare de contagiu, 

precum şi a persoanelor în şi din zonele de protecţie şi supraveghere şi, de asemenea, 

ieşirea din locurile contaminate a ovinelor și/sau caprinelor, produselor provenite de la 

acestea şi a tuturor materialelor şi obiectelor care ar putea răspândi boala;   

  

Medicul veterinar oficial, împreună cu medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit, imediat după ce a fost anunţat sau după ce a aflat despre apariţia sau 

suspiciunea pestei rumegătoarelor mici se deplasează la locul menţionat, unde:  

a) controlează măsurile luate de proprietarii sau deţinătorii de animale şi de 

administraţia publică locală şi, după caz, le completează; 

b) examinează ovinele și\sau caprinele bolnave ori suspecte de boală, carnea şi 

produsele rezultate de la ovinele și/sau caprinele taiate de necesitate; 

c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe şi le trimite cu cerere de 

analiză pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau 

infirmării diagnosticului.  

  

În situaţia în care, în urma examinării şi a consolidării datelor clinice (eventual 

anatomopatologice), a trasabilităţii, a anchetei epidemiologice, a diagnosticului clinic 

diferenţial se exclude suspiciunea pestei rumegătoarelor mici, medicul veterinar 

oficial, dispune ridicarea restricţiilor impuse la anunţarea suspiciunii.  

  

PARTEA  III 

CONFIRMAREA ȘI COMBATEREA BOLII 

 

Capitolul VIII 

Decizii emise de CLCB 

 

În situaţia în care se confirmă evoluţia PRM, autoritatea competentă teritorială trebuie 

să stabilească Planul de măsuri/acţiuni şi 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 boală.  
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CLCB stabileşte, prin decizii, zonele de restricţii, metodele de ucidere, metodele de 

neutralizare, sursele de furnizare a echipamentelor necesare, sursele de finanţare şi 

obligaţiile structurilor participante la lichidarea focarelor de boală.  

  

Pentru punerea în practică a unora dintre decizii există formulare tip ce urmează a fi 

completate în CLCB sau de către medicul veterinar oficial şi aduse la cunoştinţă celor 

implicaţi. Aceste modele se găsesc inserate în partea IV-a a prezentului Manual 

Formulare specifice. 

 

Capitolul IX 

Măsuri aplicabile la confirmarea pestei micilor rumegătoare 
 

9.1. Date generale privind confirmarea pestei rumegătoarelor mici  

Un focar primar de PRM este definit de cel puţin una din următoarele situaţii:  

a) Sunt observate semne clinice sau leziuni ale bolii la un animal ce aparţine unei 

specii receptive şi a fost detectat antigenul viral sau identificat genomul viral al 

PRM în probe prelevate de la animalul sau animalele aparţinând aceluiaşi grup 

epidemiologic; 

b) Sunt observate semne clinice sau leziuni ale bolii la un animal ce aparţine unei 

specii receptive şi animalul sau grupul din care face parte prezintă anticorpi 

antivirus pesta rumegătoarelor mici; 

c) A fost detectat antigenul viral sau identificat genomul viral specific virusului 

pestei micilor rumegătoare, în probe prelevate de la animale din specii receptive, 

şi aceste animale posedă anticorpi antivirus pesta rumegătoarelor mici.  

 

Un focar secundar de PRM se consideră confirmat în situaţia în care a fost stabilită o 

legătură epidemiologică cu un focar de PRM confirmat şi se aplică cel puţin una dintre 

următoarele condiţii:             

a) Unul sau mai multe animale prezintă anticorpi antivirus PRM; 

b) A fost detectat antigenul viral sau genomul viral specific virusului PRM, în 

probe prelevate de la unul sau mai multe animale din speciile receptive.  

 

Confirmarea pestei rumegătoarelor mici atrage după sine demararea procedurilor 

pentru aplicarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1374 din 20.12.2016 pentru 

aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere 

a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului 

cu modificările și completările ulterioare, elaborat în baza Directivei 92/119/CEE.  

 

9.2. Măsuri în cazul confirmării pestei rumegătoarelor mici într-o exploataţie   
Pe lângă măsurile prevăzute de la Capitolul III, punctul 3.1. din momentul confirmării 

oficiale a PRM în exploatația respectivă, autoritatea competentă se asigură că:   

a) toate animale din speciile suspecte din exploatație sunt ucise de îndată. 

Animalele care au murit sau au fost ucise sunt incinerate sau îngropate la fața 

locului, în cazul în care este posibil, sau distruse într-o instalație de distrugere a 
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carcaselor. Aceste operații se efectuează astfel încât să se minimizeze riscul de 

răspândire a agentului bolii; 

b) substanțele sau deșeurile, precum hrana animalelor, gunoiul, bălegarul sau 

noroiul, care ar putea fi contaminate, sunt distruse sau tratate în mod 

corespunzător. Acest tratament, efectuat în conformitate cu instrucțiunile 

medicului veterinar oficial, trebuie să asigure distrugerea oricărui agent sau 

vector al agentului bolii; 

c) după efectuarea operațiilor prevăzute la literele a) și b), clădirile unde sunt ținute 

animalele din speciile suspecte, zonele adiacente, vehiculele utilizate pentru 

transport și tot echipamentul care poate să fi fost contaminat se curăță și se 

dezinfectează în conformitate cu Capitolul XV - Curăţare şi dezinfecţie; 

d) se efectuează un studiu cu privire la epizootii, în conformitate cu Capitolul VI –

Ancheta epidemiologică.  

 

Atunci când se recurge la îngropare, aceasta trebuie să fie efectuată la o adâncime 

suficient de mare, pentru ca animalele carnivore să nu poată dezgropa carcasele sau 

deșeurile menționate la alineatul 1) literele a) și b) și într-un teren potrivit, pentru a 

preveni contaminarea pânzelor freatice și orice probleme legate de mediu.   

Autoritatea competentă poate extinde măsurile prevăzute la alineatul 1) în cazul altor 

exploatații, în cazul în care locația, configurația sau contactele acestora cu exploatația 

în care prezența bolii a fost confirmată o îndreptățesc să suspecteze o eventuală 

contaminare.   

 

Reintroducerea animalelor în exploatație este autorizată de autoritatea competentă, în 

urma unei inspecții a medicului veterinar oficial, cu rezultate satisfăcătoare, privind 

operațiile de curățare și dezinfecție efectuate în conformitate cu Capitolul XV - 

Curăţare şi dezinfecţie. 

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 21 de zile, pentru a se asigura că boala 

respectivă a fost complet eliminată înainte ca animalele din speciile suspecte să 

fie reintroduse.  

 

9.3. Măsuri în cazul confirmării pestei rumegătoarelor mici la exploataţiile alcătuite 

din mai multe unităţi de producţie  

În cazul exploatațiilor alcătuite din două sau mai multe unități de producție, STSA 

poate deroga de la prevederile  punctului 9.2., alineatul 1) litera a) cu privire la 

unitățile de producție sănătoase dintr-o exploatație infectată, cu condiția ca medicul 

veterinar oficial să confirme că structura și dimensiunea acestor unități și operațiile 

efectuate în cadrul acestora sunt independente de restul exploatației în ceea ce privește 
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locul unde sunt adăpostite și deținute animalele în ceea ce privește personalul, 

echipamentele și nutriția animalelor, astfel încât să se poată preveni răspândirea 

agentului infecțios de la o unitate la alta.  

 

9.4. Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact  

Exploataţiile se consideră drept „exploataţii de contact” atunci când medicul veterinar 

oficial constată, pe baza anchetei epidemiologice, că pesta rumegătoarelor mici a putut 

fi introdusă dintr-o exploataţie contaminate/suspectă, sau de la aceasta din urmă, în alte 

exploataţii. Ele sunt considerate exploataţii de contact până la infirmarea, în mod 

oficial, a prezenţei pestei micilor rumegătoare.  

  

În cazul în care medicul veterinar oficial descoperă sau consideră, pe baza datelor 

confirmate, că pesta rumegătoarelor mici ar fi putut fi introdusă din exploataţii de 

contact în exploatația suspectă sau de la aceasta din urmă în alte exploatații, ca rezultat 

al circulației persoanelor, animalelor sau vehiculelor sau pe orice altă cale, 

exploatațiile respective sunt puse sub supraveghere oficială, în conformitate cu 

Capitolul III, punctul 3.1.; această supraveghere nu se sistează decât atunci când este 

eliminată în mod oficial posibilitatea existenței pestei rumegătoarelor mici în cadrul 

respectivei exploatații.  

  

În cazul în care medicul veterinar oficial descoperă sau consideră, pe bază datelor 

confirmate, că boala ar fi putut fi introdusă din cadrul altor exploatații în exploatația în 

care s-a confirmat PRM sau de la aceasta din urmă a fost purtată în alte exploatații ca 

rezultat al circulației personalului, animalelor sau vehiculelor sau pe orice altă cale, 

exploatațiile respective sunt puse sub supraveghere oficială în conformitate cu 

Capitolul III, punctul 3.1; această supraveghere nu încetează până când nu este 

infirmată în mod oficial suspectarea prezenței bolii în exploatație.  

  

Atunci când o exploatație este supusă prevederilor alineatului 2), autoritatea 

competentă păstrează în vigoare prevederile Capitolul III, punctul 3.1 pentru cel puțin 

de 21 de zile, de la data probabilă a introducerii infecției, în conformitate cu rezultatele 

anchetei epidemiologice, efectuat în conformitate cu Capitolul VI.  

  

Acolo unde consideră că este posibil în baza condițiilor existente, autoritatea 

competentă poate limita măsurile prevăzute la alineatele 1) și 2) la o parte din 

exploatație și la animalele care sunt ținute acolo, doar în cazul în care exploatația 

întrunește condițiile prevăzute la punctul 9.3. sau doar la animalele din speciile 

suspecte.  

 

9.5. Declararea bolii  

Confirmarea bolii în laborator atrage după sine declararea oficială a bolii. Declararea 

se va face către ANSA (Direcția sănătate și bunăstare animală) și 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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O copie a acestui formular completat se va transmite la STSA, pentru a fi atașată 

dosarului de focar. 

 

Notificarea confirmării bolii 

La primirea rezultatelor finale de laborator, care confirmă PRM printr-un raport de 

încercări, atrage după sine obligaţia notificării de confirmare a bolii de către STSA la 

ANSA, si convoacă 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. 

 

Notificarea internațională a bolii. Primirea raportului de notificare internă pentru 

confirmare, ANSA implică notificarea imediată la forurile la Organizatia Mondiala 

pentru Sanatate Animala (OIE), în sistem WAHIS, cu privire la: 

- focarele de PRM care sunt confirmate în exploatații; 

- cazurile de PRM care sunt confirmate într-un abator sau în mijloc de transport; 

- rezultatele investigaţiei epidemiologice efectuate; 

Notificarea internaţională se realizează numai de catre persoanele abilitate din cadrul 

ANSA. 

 

Capitolul X 

Stabilirea zonelor de protecție și de supraveghere 

 

Din momentul în care diagnosticul PRM a fost confirmat în mod oficial, STSA 

instituie, în jurul exploatației infectate, o zonă de protecție pe o rază de minim 3 km, 

care este inclusă la rândul ei într-o zonă de supraveghere (monitorizare) de minim 

10 km. Modul în care sunt stabilite zonele trebuie să țină seama de factorii geografici, 

administrativi, ecologici și epizootici cu privire la boala respectivă și facilitățile de 

monitorizare după cum urmează:  

a) rezultatele anchetei epidemiologice; 

b) factorii geografici, în special graniţele naturale sau artificiale, precum şi factorii 

administrativi; 

c) localizarea şi proximitatea exploataţiilor; 

d) modelele circulaţiei şi comerţului ovinelor și/sau caprinelor, precum şi 

disponibilitatea abatoarelor şi a instalaţiilor de procesare a carcaselor; 

e) instalaţiile şi personalul disponibil pentru a controla orice deplasare a ovinelor 

și/sau caprinelor în interiorul zonelor, în special cand ovinele și/sau caprinele 

trebuie să fie ucise, iar cadavrele neutralizate. 

 

În cazul în care zonele se situează pe teritoriul Republicii Moldova şi a unui stat vecin, 

autoritățile veterinare competente ale statelor implicate în cauză cooperează la 

stabilirea zonelor de restricţie menţionate anterior, ținând seama de:  
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a) situația lor geografică și factorii ecologici; 

b) condițiile meteorologice; 

c) prezența, distribuția și tipul vectorilor; 

d) rezultatele studiilor cu privire la epizootii; 

e) rezultatele testelor de laborator; 

f) măsurile de control aplicate efectiv.  

 

Zona de protecţie și de supraveghere va fi instaurată printr-o dispoziție a CLCB, care 

se completează conform Formularului nr. 9: Dispoziție de instaurare a zonelor de 

protecţie și supraveghere. 

 

10.1. Măsuri în zona de protecţie stabilită  

  

a) identificarea tuturor exploatațiilor din cadrul zonei care dețin ovine/caprine; 

b)  efectuarea de vizite periodice de către medicii veterinari oficiali la exploatațiile 

care dețin ovine/caprine, o examinare clinică a animalelor respective inclusiv, 

după caz, prelevarea de probe pentru examenele de laborator; 

c) evidența vizitelor și constatărilor, frecvența vizitelor fiind proporțională cu 

gravitatea epizootiei din exploatațiile cu riscul cel mai ridicat; 

d) interzicerea circulației și transportului ovinelor/caprinelor din speciile suspecte 

pe drumuri publice sau private, cu excepția drumurilor care deservesc 

exploatația; cu toate acestea, autoritatea competentă poate să acorde o derogare 

de la această interdicție pentru transportul animalelor pe cale rutieră sau ferată 

fără descărcare sau oprire; 

e) toate ovinele/caprinele moarte sau bolnave dintr-o exploataţie trebuie imediat 

declarate autorităţii competente, care procedează la investigaţiile 

corespunzătoare; 

f) obligativitatea păstrării ovinelor/caprinelor în cadrul exploatațiilor unde sunt 

ținute, cu excepția cazului în care sunt transportate sub supraveghere oficială 

direct către un abator din cadrul zonei pentru sacrificarea de urgență sau, în 

cazul în care în zona respectivă nu există un abator sub supraveghere veterinară, 

la un abator din zona de supraveghere desemnată de autoritatea competentă. Un 

astfel de transport poate fi autorizat de autoritatea competentă numai după ce 

medicul veterinar oficial a examinat toate ovinele și\sau caprinele  suspecte de 

contaminare din exploatație și a confirmat că nici un animal nu este suspectat de 

infecție. Autoritatea competentă responsabilă pentru abator este informată cu 

privire la intenția de a i se trimite animale; 

g) Măsurile aplicate în zona de protecție rămân în vigoare cel puțin pe o perioadă 

de 21 de zile, după ce animalele din exploatația respectivă au fost ucise de 

îndată şi operațiunile de curățare și dezinfecție au fost efectuate în conformitate 

cu Capitolul XV - Curăţare şi dezinfecţie;  

h) Animalele din speciile suspecte vor fi reintroduse în exploataţie cu condiţia ca la 

finalizarea operațiunilor de curățare și dezinfecție,  medicul veterinar oficial să 

se asigure că măsurile au fost aplicate în mod corespunzător și că a trecut o 
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perioadă adecvată de cel puțin de 21 de zile, pentru a se asigura că pesta 

rumegătoarelor mici a fost complet eliminată; 

i) La expirarea perioadei de 21 de zile, normele care se aplică zonei de 

supraveghere se aplică și în cazul zonei de protecție.   

 

10.2. Măsuri în zona de supraveghere stabilită  

  

a) identificarea tuturor exploatațiilor din zonă care dețin ovine şi\sau caprine; 

b) interzicerea circulației ovinelor şi/sau caprinelor pe drumurile publice, cu 

excepția scopului de a le duce la păscut sau în spațiile pentru animale; 

c) autoritatea competentă poate acorda o derogare de la interdicția de la lit. b) în 

ceea ce privește transportul animalelor pe cale rutieră sau ferată fără descărcare 

sau oprire; 

d) autorizarea de către autoritatea competentă a transportului ovinelor şi\sau 

caprinelor din zona de supraveghere; 

e) obligativitatea păstrării ovinelor şi\sau caprinelor în zona de supraveghere pe o 

perioadă de 21 zile după cel mai recent caz de boală. După aceea, animalele pot 

părăsi zona respectivă pentru a fi transportate sub supraveghere oficială direct 

către un abator desemnat de autoritatea competentă în vederea sacrificării de 

urgență. Un astfel de transport poate fi autorizat de autoritatea competentă 

numai după ce medicul veterinar oficial a examinat toate ovinele şi\sau caprinele 

din cadrul exploatației și a confirmat că nici unul dintre animale nu este suspect 

de contaminare. Autoritatea competentă responsabilă pentru abator este 

informată de intenția de a i se trimite animale.   

  

În cazul în care interdicțiile prevăzute la punctul 10.1. și la punctul 10.2. sunt 

menținute mai mult de 30 de zile din cauza apariției altor cazuri de boală și, ca urmare 

apar probleme în ceea ce privește deținerea animalelor, STSA poate ca, în urma unei 

cereri a proprietarului în care acesta explică motivele cererii sale, să autorizeze 

scoaterea animalelor din cadrul exploatației din zona de protecție sau din zona de 

supraveghere, cu condiția ca: 

a) medicul veterinar oficial să verifice starea de fapt; 

b) toate animalele din exploatație să fie examinate; 

c) animalele ce urmează a fi transportate să fie supuse examinării clinice, cu 

rezultat negativ; 

d) fiecare animal să fie marcat cu o crotalie sau prin altă metodă autorizată; 

e) exploatația de destinație să se situeze în zona de protecție sau în zona de 

supraveghere.   

 

Trebuie luate toate precauțiile necesare, în special prin curățarea și dezinfecția 

camioanelor după transport, pentru a se evita riscul răspândirii agentului bolii pe 

parcursul transportului.  
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Capitolul XI 

Evaluarea animalelor  

 

Acest capitol va detalia procedura de evaluare a animalelor ce se ucid, se taie sau sunt 

găsite moarte la data evaluării, a produselor provenite de la aceste animale şi a altor 

materii şi materiale ce se distrug sau sunt supuse inactivării în cadrul acţiunilor de 

control al PRM.  

 

Autorități, instituții, organizații, societăți, persoane fizice și juridice implicate: 

 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

 Direcțiile raionale/municipale pentru siguranța alimentelor; 

 Primăriile locale; 

 Medicii veterinari de liberă practică; 

 Proprietari sau deținători de animale; 

 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului; 

 Ministerul Finanțelor; 

 

Beneficiari de despăgubiri sînt persoanele juridice şi fizice care dețin animale, în cazul 

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

 

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

mod a animalelor, la data cînd a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se 

stabileşte de către o comisie de evaluare. 

  
Plata și modalitatea efectuării despăgubirilor sînt prevăzute în Hotărîrea Guvernului 

Nr. 645 din 19.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului 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. 

 

Modelul documentului de evaluare și despăgubire este prezentat în Formularul nr. 

10: Fișă de evaluare. Fişa de evaluare trebuie semnată de toți membrii comisiei de 

evaluare și de către deţinătorul sau proprietarul de animale. 

 

Documentaţia întocmită de către membrii comisiei, cu participarea proprietarului de 

animale, se depune spre avizare la direcţia raională/municipală pentru agricultură şi 

alimentaţie şi cuprinde următoarele acte: 

a. ancheta epizootologică şi acţiunile pentru lichidarea rapidă a focarului de boală 

transmisibilă, întocmite de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei 

teritoriale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală 

unde a fost declarată boala; 

b. actul sanitar - veterinar de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial 

al STSA, unde a fost declarată boala, conform modelului din anexa nr. 2 la 

Hotărîrea Guvernului Nr. 645 din 19.07.2010; 

c. fişa de evaluare, întocmită şi semnată de membrii comisiei de evaluare, conform 

modelului din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului Nr. 645 din 19.07.2010; 
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d. copiile rapoartelor de încercări, eliberate de LNR; 

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. 
 

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. 

 

Cerinte 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. 
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Capitolul XII 

Procedura privind uciderea animalelor 

 

Când prezenţa pestei rumegătoarelor mici este confirmată oficial într-o exploataţie, 

autoritatea competentă locală trebuie ca, suplimentar măsurilor aplicate la suspiciune, 

să dispună următoarele: 

a) toate ovinele și/sau caprinele din exploataţie trebuie ucise fără întârziere, sub 

supraveghere veterinară oficială, astfel încât să se evite riscul de răspândire a 

virusului pestei rumegătoarelor mici în timpul uciderii sau transportului; 

b) în vederea uciderii, în funcţie de dimensiunea focarului, STSA/CLCB trebuie să 

emită o „dispoziție” de ucidere; 

c) Dispoziția de ucidere este anunţată proprietarului printr-un document, conform 

modelului Formularului nr. 11: Dispoziție de ucidere în caz de suspiciune / 

confirmare de dermatoză nodulară contagioasă. 
 

12.1. Procedura de ucidere  

 

Uciderea animalelor dintr-un focar de PRM 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  şi a Codului 

pentru Sănătatea Animalelor Terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea 

Animalelor. Pentru uciderea ovinelor și/sau caprinelor din focarul de pesta 

rumegătoarelor mici, se pot utiliza mai multe metode: 

a) mecanice; 

b) electrice; 

c) injecţie letală.  

 

Pentru realizarea operaţiunii de ucidere este necesară parcurgerea mai multor etape: 

a) formarea echipei care va realiza uciderea; 

b) planificarea operaţiunii de ucidere; 

c) desfăşurarea propriu - zisă a activităţii de ucidere. 

 

12.2. Formarea echipei de ucidere  

  

Componenţa echipei: 

a) un coordonator – de principiu acesta trebuie sa fie medic veterinar și trebuie să 

aibă pregătire în domeniul bunăstării animalelor şi instruire conform Hotărîrii 

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

privind protecţia animalelor în momentul uciderii; 

b) 1 asistent pentru întocmirea evidenţelor animalelor ucise; 

c) tehnicieni sau persoane instruite (în realizarea propriu-zisă a operaţiunii de 

ucidere), persoane pregătite pentru asomarea şi uciderea animalelor şi care deţin 

certificat de competenţă în acest scop. Numărul acestora trebuie sa fie ales în 

funcţie de numărul de animale care trebuie să fie ucise; 
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d) muncitori/ îngrijitori – instruiţi ad hoc şi care cunosc date practice privind ferma 

şi animalele din fermă. Ei pot avea responsabilităţi privind deplasarea/dirijarea 

animalelor, contenţia acestora, transportul cadavrelor. Dacă este cazul, persoane 

pentru degajarea adăpostului şi încărcarea animalelor în mijloacele de transport 

la fabrica de neutralizare sau la locul de ingropare Numărul acestora se 

stabileşte, de asemenea, în funcţie de numărul de animale care trebuie să fie 

ucise.  

  

12.3. Planificarea uciderii  

  

Presupune drept faze: 

a) identificarea animalelor care trebuie să fie ucise, în cazul nostru se stabileşte cu 

ce adăpost se începe operaţiunea de ucidere. Dacă într-o exploatație există ovine 

și caprine, caprinele se ucid primele. In exploatațiile în care există ovine și 

caprine de mai multe vârste, primele se ucid cele tinere; 

b) alegerea metodelor de ucidere, ţinând cont de mărimea efectivului, 

echipamentele disponibile, etc.  

  

Pentru desfăşurarea unei acţiuni eficiente de ucidere, o atenţie sporită trebuie acordată 

izolării şi contenţiei animalelor. Ovinele și caprinele sunt animale de cireadă care 

preferă să stea în grupuri și se neliniștesc atunci când sunt separate. Ovinele/caprinele 

de lapte sunt de obicei calme, dar ovinele/caprinele crescute pentru carne/lână pot fi 

mai neliniștite. Berbecii/țapii pot fi imprevizibili și trebuie manipulați cu grijă. 

Caprele/oile care au fătat pot deveni agresive dacă sunt separate de iezii/mieii lor. 

Fiecare oaie sau capră poate reacționa într-un mod diferit.  Ovinele vor fi izolate în 

grupuri de maxim 15 indivizi pentru ucidere cu pistolul cu glonte captiv. Pentru 

uciderea prin electrocutare grupurile vor fi de maxim 8 indivizi. Dacă oile au miei, 

aceştia vor fi izolaţi separat şi ucişi primii, preferabil prin injecţie letală.  

  

 În vederea realizarii unei izolări şi contenţionări eficiente, operatorul trebuie să 

cunoască noţiuni de bază referitoare la comportamentul ovinelor și/sau caprinelor au 

tendinţa de „a urma”; au simţurile dezvoltate; au câmp vizual de 340º; pot vedea 

obiecte în mişcare de la mare distanţă, însă nu şi pe cele staţionare; au acuitate vizuală 

nulă exact în spatele lor; au puternic instinct de turmă; izolarea le afectează negativ; se 

pot manevra uşor, însă berbecii pot deveni agresivi.  În manevrarea animalelor trebuie 

să se ţină cont de suprafaţa din jurul animalului numită „zona de fugă”. Atunci când 

operatorul intră în zona de fugă, animalul are tendinţa de a fugi. Pentru a controla 

mişcarea unui animal, operatorul trebuie să se poziţioneze la limita acestei zone, în 

partea din spate a animalului, lateral. Prin paşirea în zona de fugă, animalul va înainta. 

Prin păşirea în afara zonei de fugă, animalul se va opri. Atunci când va păşi prea mult 

în zona de fugă, animalul va încerca să fugă.  
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12.4. Uciderea   

  

Uciderea ovinelor și/sau caprinelor se realizează prin metode individuale. Dintre 

acestea, enumerăm:  

  

Uciderea cu pistolul cu glonte captive 

 

 
  

 
 

Utilizarea pistolului cu glonte captiv nu produce moartea imediată a animalului, de 

aceea trebuie urmată, în mod obligatoriu, de uciderea animalului prin spinalizare. În 

acest context, prin "spinalizare" înseamnă lacerarea ţesutului nervos central şi a 

măduvei spinării cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în 

cavitatea craniană. 

 

Obiectivul principal al acestei metode este de a induce insensibilitate imediată prin 

administrarea unei lovituri puternice, penetrante, asupra craniului animalului. 

Animalul trebuie să rămână inconştient până în momentul morţii. 

 

Efectul principal al utilizării acestei metode îl constituie accelerarea masei cerebrale, 

care va suferi un impact cu peretele craniului, precum şi distrugerea unei porţiuni a 

acestuia, în zona de penetrare. Ca urmare a şocului, activitatea electrica a creierului 
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este perturbată, presiunea sângelui scade dramatic, pe acest fond instalându-se starea 

de insensibilitate. 

 

Locul şi modul de poziţionare a pistolului cu glonte captiv diferă în funcţie de specia 

care urmează a fi ucisă, astfel:  

 

a) Ovinele se asomează diferenţiat în funcţie de prezenţa sau absenţa coarnelor. 

Pentru ovinele fără coarne, pistolul va fi poziţionat în punctul central cel mai 

înalt al craniului, cu ţeava îndreptată în jos. Pentru ovinele cu coarne metoda de 

asomare este aceeaşi cu cea utilizată pentru caprine; 

 
 

 
 

b) Caprinele se asomează prin poziţionarea pistolului în spatele protuberanţei 

dintre coarne, pe mijloc, cu ţeava orientată către baza limbii;  

 



30 

 

Pistolul va fi poziţionat într-un punct situat la aproximativ 2 cm deasupra nivelului 

ochilor, pe mijloc, cu vârful ţevii orientat spre coadă.  

  

Este important ca operatorul care efectuează uciderea să cunoască semnele distinctive 

ale unei asomari eficiente; acestea sunt următoarele:  

a) Animalul se prabuşeşte; 

b) Absenţa respiraţiei ritmice; 

c) Pupile dilatate, fixe; 

d) Absenţa reflexului cornean (se poate atinge cornea animalului fără ca acesta sa 

clipească); 

e) Mandibula relaxată; 

f) Limba atârnă.  

 

Lipsa parţială a acestor semne semnalează o asomare ineficientă; în acest caz se va 

proceda imediat la o noua asomare, care se va realiza într-un punct situat deasupra 

celui iniţial, în dreapta sau stânga faţă de linia care împarte craniul în două jumătaţi 

egale. 

 

În mod obligatoriu, va trebui să existe un pistol de rezerv ă, în cazul defectării 

echipamentului principal de ucidere. 

 

Pistolul (pistoalele) trebuie să fie verificat/e cel puţin o dată pe zi, obligatoriu înainte 

de utilizare, avându-se în vedere funcţionalitatea acestora şi, dacă este necesar, vor fi 

curăţate de mai multe ori pe zi.  

 

Electrocutarea 

   

Principiul electrocutării constă în trecerea prin creier şi inimă a unui current electric cu 

voltaj, amperaj şi frecvenţă corelate cu specia, care produce în prima fază întreruperea 

activităţii cerebrale normale si instalarea inconştienţei, iar în faza următoare fibrilaţie 

ventriculară, urmată de oprirea circulației generale.  

 

Electrocutarea cu aparat portabil  

Cel mai utilizat tip de aparat pentru electrocutare este cel la care electrozii sunt de tip 

cleşte. Braţele cleştelui sunt conectate printr-un cordon electric la un dispozitiv care 

furnizează curent cu parametri corespunzători. Porţiunea electrozilor care va intra în 

contact cu pielea animalului prezintă diferite soluţii constructive.  

 

Braţele cleştelui au de obicei o lungime de 75 cm, iar distanţa maximă dintre braţe este 

de aproximativ 30 cm. Cleștele trebuie să aibă dimensiunea potrivită/ să nu fie corodat.   

  

Aparatul care furnizează curentul electric trebuie să respecte următoarele cerinţe:  

 să încorporeze un dispozitiv care va măsura impedanţa curentului şi nu va 

permite utilizarea aparatului atunci când nu sunt asigurate intensitatea şi puterea 

minimă ale curentului electric; 
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 să încorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care va indica durata timpului de 

aplicare pentru fiecare animal; 

 să fie conectat la un dispozitiv care indică voltajul şi intensitatea curentului 

electric ce trebuie poziţionat astfel încât să poată fi uşor vizualizat.  

  

Practic, uciderea animalelor prin electrocutare are loc în două etape:  a. într-o primă 

fază, persoana care realizează uciderea va plasa electrozii de o parte şi de alta a capului 

animalului pentru cel puţin 2 secunde, în cazul ovinelor și\sau caprinelor aceştia vor fi 

plasaţi între urechi si ochi.          

 

Dacă se utilizează cleştele de mână, electrozii se vor aşeza între colţurile exterioare ale 

ochilor şi baza urechilor.  

 

Dacă se utilizează dispozitivul cap-spate, acesta se amplasează între urechile 

animalului, cu electrozii la partea superioară a capului. Nu se asează niciodată în 

spatele urechilor.  
  

În cazul animalelor cu blană, pentru a se asigura un contact electric bun, îngrijitorul 

trebuie să îndepărteze blana de la nivelul respectiv şi să umecteze zona pe care 

urmează a fi plasaţi electrozii.  

În faza a doua, persoana care realizează uciderea va îndeparta electrozii, un îngrijitor 

va intoarce animalul pe spate, va apuca picioarele din faţa şi le va trage spre cap, 

permiţând astfel aplicarea electrozilor de o parte şi de alta a custii toracice, pentru cel 

puţin 3 secunde sau până ce corpul animalului se relaxează.   

 

Parametrii recomandați pentru asomarea/ uciderea electrică:   

  
Tensiune  minima 

( volti-V) 

Curent minim 

(amperi-A) 

 

Frecventa 

(hertzi-Hz) 

 

Durata 

minimanumai la 

cap (secunde) 

Durata-asomarea 

corpului (secunde) 

 

>150 1,0 50 2 3 

 

Animalele se asomează până devin inconștiente, iar uciderea trebuie să se realizeze în 

maxim 15 secunde, astfel încât moartea să fie fără durere.  

Dacă ovina sau caprina este conștientă încă nu se aplica curentul pe inima. Se va 

asoma din nou într-o altă poziție și cu un alt dispozitiv.    

 

Semnele unei electrocutări eficiente sunt următoarele: 

a) Animalul se prabuşeşte, corpul este rigid (prima fază – asomarea); 

b) După îndepărtarea electrozilor de pe torace, corpul animalului se relaxează; 

c) Se poate instala o activitate reflexă de pedalare, clipire, respiraţie sacadată, care 

poate continua câteva minute; 

d) Absenţa respiraţiei ritmice şi a reflexului cornean (animalul nu clipeşte când este 

atinsă corneea cu degetul).   
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Avantajele acestei metode: când operațiunea se execută corect, este o metodă eficientă 

de ucidere.              

Dezavantajele metodei: 

a) Animalele trebuie să fie contenționate, pentru plasarea corectă a electrozilor; 

b) Nu se recomandă în cazul tineretului. 

 

Uciderea prin injecţie letală  

  

Este o metodă care se poate utiliza, cu precădere, în cazul tineretului (miei, iezi).  

Substanţele preferate pentru aceasta metodă sunt anestezicele din categoria 

barbituricelor (ex. Pentobarbital) sau produsul T61 (produsul conţine: embutramidă, 

iodură de mebezonium şi clorhidrat de tetracaină). 

 

În ceea ce privește modul de administrare și a dozelor utilizate trebuie să se țină cont 

de informațiile din prospectele produselor medicinale veterinare și de rezumatul 

caracteristicilor produselor de pe site ICBMV- Nomenclatorul- Produselor medicinale, 

care poate fi accesat pe linkul: http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse. 

 

De asemenea în Raportul EFSA „Aspecte privind protecţia animalelor din speciile 

domestic în timpul asomării şi uciderii”, care poate fi accesat pe 

linkul:http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/45.pdf, sunt menţionate aspecte 

cu referire la produsul T 61. 

 

Injectarea barbituricelor se face intravenos (în vena jugulară) producand un efect rapid. 

Nu se recomanda adminstrarea intraperitoneala deoarece produce iritatia peritoneului, 

durere si suferinta. De asemenea admintrarea intracardiaca este dureroasa și greu de 

realizat, dar se poate utiliza în extremis la animalele inconștiente. Nici administrarea 

intramusculară și subcutanată nu se recomandă deoarece durata de timp până la ucidere 

este mare. 

 

La animalele gestante, barbituricele trec de bariera placentară și omoară produșii de 

concepție, fiind o metodă recomadată să se folosească în cazul uciderii animalelor 

gestante. Principalul dezavantaj al acestei metode este reprezentat de faptul că 

animalele trebuie contenționate. 

 

Produsul T61 se administrează strict intaravenos, doza conform instrucțiunilor din 

prospectul produsului. Dacă se administrează pe alte căi, reacțiile secundare pot fi 

violente și dureroase pentru animal. Trebuie administrat cu prudenţă în cazul 

animalelor gestante întrucât, T 61 se prezintă sub forma unei suspensii uleioase iar 

bariera placentară nu permite trecerea medicamentului către produşii de concepţie.  

 

Nu trebuie să se exprime nicio senzaţie de durere ulterior finalizării injectării. Trebuie 

avut în vedere faptul că, injectarea prea rapidă a produsului T 61 produce durere şi 

frică, înaintea instalării morţii.  Avantajele acestei metode: T61 poate fi un substitut 

http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse
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adecvat atunci cand nu pot fi utilizate alte produse (barbiturice).  Dintre dezavantajele 

folosirii acestei metode, menţionăm următoarele: 

a) Contenţionarea obligatorie a animalului, în vederea respectării stricte a locului 

de elecţie (intravenos); 

b) Nu se recomandă folosirea produsului la femelele gestante, datorită 

particularităţii structurii placentare, care nu permite trecerea produsului către   

produşii de concepţie; 

c) Se recomanda utilizarea prealabila a unui anestezic. 

 

Semnele unei administrări corecte a substanţei letale sunt următoarele:   

a) Se instalează relaxarea musculară; 

b) Absenţa respiraţiei ritmice; 

c) Absenţa reflexului cornean;  

  

Uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puşcă 
 

Metoda este folosită atunci când alte metode nu pot fi aplicate. 

 

Uciderea folosind aceste metode trebuie autorizată de către autoritatea veterinară 

centrală. 

 

Armele de foc trebuie folosite numai de către personal calificat, care posedă permis de 

portarmă. Cartuşul, calibrul şi tipul glonţului trebuie adecvat vârstei animalului. 

 

Uciderea trebuie executată avându-se în vedere evitarea producerii oricărui stimul, 

suferinţă sau durere inutile.  Animalul trebuie omorât printr-un singur foc de armă. 

 

Importanţi sunt parametrii cheie: 

- poziţia de împuşcare;  

- puterea şi calibrul cartuşului; 

- tipul de proiectil. 

 

Metoda nu necesită contenţie dar trebuie să se realizeze într-un spaţiu deschis.      

Avantajele metodei: 

a) Când se efectuează corect, glonțul provoacă o distrugere masivă a creierului, 

imediată; inconștienta și moarte consecventă; 

b) Metoda este potrivită pentru uciderea animalelor care sunt dificil de 

contenționat; 

c) În condiții practice în exploatație, armele de foc pot reprezenta una dintre 

metodele eficiente de ucidere.    

 

Dezavantajele sunt: 

a) Riscuri în cazul utilizării la distanțe mari; 

b) Dacă nu sunt țintite organele vitale provoacă dureri puternice animalelor.  
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Confirmarea morții  

  

Dupa aplicarea oricărei metode de ucidere, o persoana instruită va verifica lipsa 

semnelor vitale: 

a) Nici o mișcare spontană; 

b) Corp moale/ permanent colapsat; 

c) Niciun răspuns la ciupirea / înțeparea nasului/ urechii; 

d) Niciun zgomot/ nicio gâfâire; 

e) Lipsa respirației; 

f) Pupile dilatate; 

g) Sângerarea s-a oprit; 

h) Lipsa bătăilor inimii.  

  

Dacă se observă că animalul nu a fost ucis, procedura de ucidere va fi reluată până în 

momentul în care se constată decesul.   

 

Capitolul XIII 

Ecarisarea teritoriului 

 

Capitolul prezent conţine date despre:  

a) neutralizarea unor materii de risc; 

b) prevederile de reglementare a neutralizării unor subproduse de origine animală 

în controlul pesta rumegătoarelor mici; 

c) atribuţiile, responsabilităţile autorităţilor, ale unor instituţii publice 

descentralizate, ale întreprinderilor şi deţinătorilor sau proprietarilor de animale 

privind neutralizarea unor materii de risc, în controlul PRM; 

d) documente şi evidenţe veterinare necesare pentru neutralizarea unor subproduse 

rezultate din controlul pesta rumegătoarelor mici; 

e) unele prevederi normative şi tehnice privind concesionarea activităţii de 

neutralizare a unor subproduse de origine animală în controlul pestei 

rumegătoarelor mici; 

 

13.1. Autorităţi, instituţii, organizaţii, societăţi şi persoane fizice implicate: 

  

a. Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului; 

b. ANSA; 

c. Consiliile rationale/municipale; 

d. STSA; 

e. Primăriile.  

 

13.2. Instrucţiuni pentru luarea deciziilor în vederea neutralizării animalelor moarte 

   

Conform legislaţiei în vigoare, carcasele provenite de la ovinele şi\sau caprinele care 

au murit sau care au fost ucise din cauza pestei micilor rumegătoare sunt obligatoriu 

prelucrate sub supraveghere oficială.  
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Problemele majore asociate neutralizării animalelor moarte pot include numărul de 

animale implicate, chestiunile legate de biosecuritate asupra mişcărilor animalelor 

expuse şi infectate, necesarul de personal şi echipament, probleme de mediu şi de 

suferinţa psihologică dusă chiar la extrem şi anxietatea produsă asupra producătorilor 

şi personalului care lucrează în aceste situaţii de urgenţă.  

  

Neutralizarea unui număr mare de animale moarte va fi costisitoare. Costurile fixe şi 

variabile vor diferi în funcţie de metoda de neutralizare aleasă. Fiecare metoda utilizată 

implică cheltuieli indirecte ale mediului, economiei locale, producătorilor şi a 

industriei de creştere a animalelor. Factorii decizionali trebuie să înțeleagă impactul 

economic al diferitelor tehnologii la îndemână, înainte de a alege metoda de 

neutralizare.  

  

Ierarhizarea opţiunilor de neutralizare necesită o înţelegere completă a tehnologiilor de 

neutralizare a animalelor moarte, precum şi a aspectelor ştiintifice, economice şi 

sociale.   

  

Alegerea uneia sau sau mai multor metode recomandate trebuie sa fie în conformitate 

cu legislaţia comunitară şi naţională şi să fie realizabile în funcţie de resursele 

disponibile. Conform legislaţiei, neutralizarea animalelor moarte se poate realiza prin 

metode precum incinerarea, coincinerarea, prelucrarea prin sterilizare, etc., putându-se 

autoriza eliminarea acestora prin îngropare sau incinerare la faţa locului.   

 

13.3 Pregătiri tehnice  

 

Resursele ce trebuie administrate în situaţiile de urgenţă sunt: 

a) personalul; 

b) facilităţile de depozitare; 

c) transportul deşeurilor; 

d) echipamente (echipament de dezinfecţie, facilităţi mobile de manipulare a 

cadavrelor); 

e) combustibil; 

f) materiale de protecţie; 

g) suport logistic etc.  

  

Procedura de neutralizare trebuie să fie selectată astfel încât să aibă drept rezultat 

inactivarea agentului patogen.  

  

Metodele diferite de neutralizare a animalelor moarte pot avea efecte nedorite asupra 

mediului. Trebuie ţinut cont că, dacă este aleasă o metodă alternativă pentru 

neutralizare, există implicaţii asupra mediului şi populaţiei şi trebuie identificate căile 

de minimalizare a acestor efecte. De ex., trebuie avut grijă că arderea pe rug va 

produce fum şi miros neplăcut, astfel se preferă îngroparea. Pe de altă parte, îngroparea 

poate duce la producere de gaz şi există riscul contaminării aerului, solului, apelor de 
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suprafaţă şi subterane. Prin urmare, trebuie încheiat anterior un acord cu Ministerul 

Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului şi structurile lor 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. 

12: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului pentru utilizarea 

metodei alternative de ecarisare a teritoriului. 

 

Evaluarea capacităţilor de neutralizare disponibile trebuie facută anterior oricărei 

situaţii de urgenţă, iar acolo unde aceasta un este disponibilă, trebuie identificate, din 

timp, metode alternative de ecarisare. Dacă acest lucru nu a fost evaluat anterior 

evenimentului, metodele de aplicat în timpul evoluţiei focarului vor fi analizate în 

cadrul CLCB care va lua şi decizia finală de aplicat 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. 12.  

  

Comunicarea către public în cazul în care se adoptă metode alternative de neutralizare 

trebuie făcută de specialişti, altminteri reacţia publică poate fi disproporţionată cu 

realitatea.  

  

Fermierii pot fi foarte sensibili la metodele de ucidere şi de neutralizare selectate şi la 

transportul animalelor moarte la locul de neutralizare. Comunicarea profesionistă şi 

compensaţiile adecvate acordate proprietarilor de animale pentru pierderea animalelor 

sau pentru locurile de îngropare sau ardere pot îmbunătăţi cooperarea şi 

acceptabilitatea acestora.   

 

Pregătirile logistice pentru tehnologia specifică de neutralizare  

Înainte de a începe activitatea de încărcare, transport şi neutralizare a animalelor 

moarte, 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) facilităţi amenajate pentru dezinfectia mijloacelor de încărcare şi transport; 

d) facilităţi amenajate pentru dezinfectia personalului, depozitarea si distrugerea 

echipamentului de protectie dupa utilizare; 

e) disponibilitatea de electricitate pentru operatiunile pe timp de noapte; 

f) facilitati pentru personal: în funcţie de gravitatea focarului: 

- cazare,  

- toalete,  

- apa de baut, 

- loc pentru servirea mesei etc.; 
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g) depozite de frig adiţionale.  

  

Modurile de neutralizare a altor produse posibil contaminate (gunoi de grajd, produse 

non-animale, furaje, purin etc.) trebuie sa fie stabilite în CLCB, în funcţie de 

disponibilităţile din teren. 

 

13.4. Distrugerea carcaselor şi a materialelor 

  

Dacă PRM este confirmată oficial într-o exploataţie de ovine și\sau caprine, CLCB 

trebuie să dispună următoarele:  

a) carcasele provenite de la ovinele și/sau caprinele care au murit sau au fost ucise 

pentru controlul bolii sunt neutralizate în condiţiile pentru a preveni și minimiza 

riscul afectării sănătăţii publice și animale generat de aceste produse; 

b) toate substanţele şi deşeurile suspecte de a fi contaminate sunt supuse unui 

tratament de inactivare corespunzător.   

  

Metode de neutralizare pentru subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate 

consumului uman   

 

Metodele de neutralizare alese trebuie să aibă în vedere:  

a) capacităţile de neutralizare disponibile la nivel local (cantitatea de cadavre care 

trebuie neutralizata exprimata in tone); 

b) distribuţia focarelor de pesta rumegătoarelor mici în regiune; 

c) distanţa până 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.  

 

Incinerarea în întreprinderi de incinerare de capacitate mare și mică.  

  

În incineratoare, cadavrele întregi sunt complet arse şi transformate în cenuşă, 

realizându-se distrugerea virusului PRM. Incineratoarele cu locaţie fixă au avantajul că 

gazele care au rezultat din procesul de ardere sunt apoi arse în a doua cameră de 

ardere, acest lucru fiind de apreciat pentru mediul exterior.  

 

13.5. Transportul   

 

Echipamentul utilizat în neutralizarea animalelor moarte poate difuza agentul patogen 

în alte locaţii. De aceea, curăţirea şi dezinfectarea suprafeţelor exterioare a 

echipamentelor ca macarale, containere şi camioane, vehiculele sosite din fermă 

trebuie sa necesite o atenţie specială, iar vehiculele care transportă animalele moarte 

specializate în efectuarea unor astfel de transporturi trebuie în mod obligatoriu să fie 

etanşe. Vehiculele aparţinând unităţilor de neutralizare sau unităţilor care transportă 

subproduse de origine animală autorizate sanitar veterinar trebuie să fie însoţite la 

încărcare de o declaraţie de curăţire şi dezinfecţie a vehiculului /containerului.  
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Trebuie estimată şi asigurată capacitatea de transport a animalelor moarte la unitaţile 

de incinerare/procesare ca urmare a evoluţiei unui focar de pesta rumegătoarelor mici. 

Pentru a evita o eventuală lipsă de capacitate de transport, trebuie să existe contracte 

încheiate între unităţile de neutralizare şi societăţi de transport pentru inchirierea unor 

mijloace de transport care sa corespundă cerinţelor sanitare veterinare din domeniu 

pentru a fi utilizate în situaţii de urgenţă. 

 

13.6. Metode alternative de ecarisare  

 

Pe timp de linişte epidemiologică, se va stabili, prin decizia prefectului, componenţa 

comisiei de avizare în timp real a eventualelor terenuri ce pot fi folosite la ecarisarea 

prin metode alternative în exploataţiile de mici dimensiuni.   

  

Pe timp de linişte epidemiologică, se vor stabili şi aproba de către instituţiile abilitate 

terenurile din cadrul unităților territorial administrative, ce pot fi folosite la ecarisarea 

prin metode alternative.  

  

Prin aceste metode, animalele moarte/ucise sunt îngropate şi/sau arse sub supraveghere 

sanitară veterinară şi de mediu, în condiţiile stabilite de acestea.  

  

Metodele alternative sunt utilizate când capacitatea de neutralizare este depasită sau 

unde situaţia epidemiologică o impune. In acest scop autoritatea locală pentru Protecția 

Mediului işi va da acordul asupra locurilor care vor servi acestui scop.  

  

Neutralizarea trebuie sa fie organizată în aşa fel încât muncitorii să fie în siguranţă în 

ceea ce priveşte manipularea animalelor moarte, aceştia trebuind să fie protejaţi 

împotriva infecţiilor cu echipament de protecţie, mănuşi, măşti faciale, ochelari de 

protecţie şi verificări regulate ale stării de sănătate.  

  

Pentru implementarea acestor metode de neutralizare, se utilizează echipamente de 

mare tonaj ca tractoare, buldozere, camioane, excavatoare şi încărcătoare frontale. O 

atenţie specială trebuie acordată dezinfecţiei riguroase a acestor echipamente inainte de 

părăsirea locației.  

  

După îngroparea cadavrelor, locul trebuie împrejmuit cu gard şi marcat cu plăci 

indicatoare privind interdicţia accesului pentru public în această arie.  

  

13.7. Încărcarea şi transportul cadavrelor de animale de la locul uciderii, la locul 

neutralizării, în cazul evoluţiei PRM  

 

Pentru organizarea operaţiunii de transport a cadavrelor este necesar următorul 

personal:  

a) personal pentru echipa de încărcare: 

 4-10 persoane, în funcţie de numărul de autovehicule destinate transportului 

cadavrelor, având următoarele îndatoriri:  
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- se subordonează conducătorului echipei de încărcare; 

- ajută la încărcarea cadavrelor.  

 Şeful echipei de încărcare:  

- coordonează încărcarea în mijloacele de transport la locul uciderii; 

- verifică certificatul de etanşeitate al vehiculelor emis de unitatea care 

asigură transportul; 

- verifică şi îndepartează sigiliul vehiculelor; 

- în caz că vehiculul nu este prevăzut cu un certificat de etanşeitate, va 

ordona testarea etanşeităţii de către o echipă de etanşare; 

- permite încărcarea vehiculelor; 

- completează documentaţia necesară a transportului.   

 

b) Echipa de etanşare şi dezinfecţia mijloacelor de transport după încărcare; 

- 2 – 4 persoane; 

- verifică etanşeitatea vehiculelor; 

- în caz că e necesar, etanşează vehiculele, dezinfectează locul contaminat 

în urma eventualelor scurgeri, completează la faţa locului un certificat de 

etanşeitate şi sigilează vehiculul; 

- însoţesc transporturile de cadavre pentru rezolvarea eventualelor probleme 

de etanşeizare şi dezinfecţie apărute în timpul transportului.   

c) personal pentru transportul cadavrelor. Conducătorii autovehiculelor (şoferi): 

- în timpul încărcării se subordonează conducătorului echipei de încărcare; 

- conduc autovehiculele şi respectă întocmai procedurile legate de 

trasportul carcaselor destinate neutralizării.  

d) personal însoţitor al transporturilor (escorta) către unităţile de 

incinerare/procesare. 

 

Este preferabil ca transporturile să aibă loc numai sub formă de convoi de 2-5 maşini, 

atât pentru o supraveghere mai atentă a transportului, cât şi pentru acordarea de ajutor 

în caz de necessitate. 

 

Transportul va fi însoţit de doi oficiali (poliţişti) în vehicule separate, înaintea şi 

înapoia convoiului. Sarcinile acestora sunt: 

- asigurarea contactul cu conducătorul operaţiunii de transport; 

- sprijină şoferul la nevoie şi informează conducătorul operaţiunii de transport în 

cazul apariţiei unor nereguli în timpul transportului; 

- iau primele măsuri în caz de urgenţă (opresc convoiul, remediază problemele de 

etanşeitate cu ajutorul echipei de etanşeizare); 

- informează şoferul şi pe şeful echipei de încărcare în cazul unor scurgeri din 

autovehicul; 

- completează raportul asupra incidentului, care a avut loc. 

 

Şeful operaţiunii de transport al cadavrelor coordonează toată activitatea de încărcare, 

transport şi escorta cadavrelor. 
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Echipamentele necesare transportului de cadavre sunt:  

a) autovehicule special autorizate pentru transportul cadavrelor; 

b) utilaje pentru încărcat (de ex. ifron pentru încarcarea cadavrelor sau 

motostivuitoare (motor cu ardere internă) sau benzi transportoare etc.); 

c)  echipament de dezinfecţie adecvat pentru dezinfectarea autovehiculelor;   

 

13.8. Standarde pentru activităţile desfăşurate în timpul transportului  

 

Dezinfecţie şi etanşeitate   

  

Înainte de a efectua un transport, este absolut necesară curăţarea şi dezinfecţia 

autovehiculelor, apoi verificarea etanşeităţii mijlocului de transport.  

 

Sunt admise pentru transport numai vehiculele care prezintă un certificat de dezinfecţie 

şi un certificat de etanşeitate eliberate de unitatea care asigură transportul.   

  

Etanşeitatea containerului se verifică, în prealabil, după următorul procedeu: un lichid 

se va pompa din abundenţă în container, în spaţiul destinat pentru transportul 

carcaselor. Se va verifica vizual dacă au loc scurgeri din containerul supus verificării. 

În urma verificării etanşeităţii, eventualele deficienţe se remediază, iar containerul 

vehiculului este sigilat.   

  

Sigiliul se îndepartează numai înaintea încărcării cadavrelor, în unitatea de destinaţie, 

de către şeful echipei de încărcare.  

  

Autovehiculele trebuie să fie în stare tehnică de funcţionare corespunzătoare, pentru a 

realiza un transport sigur.   

 

Protecţia cabinei  

  

În cabină se vor afla doar materialele absolut necesare pentru desfăşurarea 

transportului. Nu se admite prezenţa în cabina autovehiculului a lucrurilor personale 

ale şoferului, iar scaunele şi podeaua trebuie acoperite cu folie de plastic, pentru o mai 

facilă dezinfectare.   

  

 

Încărcarea  

 

Conducătorul echipei de încărcare verifică certificatul de etanşeitate al vehiculului şi 

sigiliul. În caz că ele sunt în ordine, el va permite şi coordona încărcarea vehiculului. 

Pe timpul încărcării transportului, conducatorului autovehiculului îi este interzisă 

părăsirea cabinei, pentru a nu veni în contact cu materialul contaminant.  
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Dacă este absolut necesar ca şoferul să părăsească cabina, el trebuie să se conformeze 

condiţiilor de biosecurtate extrem de stricte din exploataţie (îmbrăcăminte de protecţie, 

dezinfecţia persoanelor etc).  

 

Încărcarea se va face astfel încât să se evite contaminarea exteriorului autovehiculului.  

 

Înainte de încărcare, se va aşeza pe podeaua containerului, cât şi în jurul ecluzei de 

golire un produs din rumegus sau alt material absorbant stropit cu dezinfectant, care să 

absoarbă eventualele scurgeri şi care să poată fi uşor îndepărtat după terminarea 

operaţiunii.  

  

Vehiculele nu trebuie încărcate la capacitate maximă, ci doar la 2/3 din capacitatea lor, 

pentru a lăsa loc eventualelor creşteri în volum al carcaselor în urma putrezirii şi 

dezvoltării gazelor. După ce s-a încărcat la capacitatea de 2/3 din volumul disponibil, 

carcasele se vor stropi cu dezinfectant pentru a împiedica şi pe această cale 

împraştierea agentului patogen cu praful sau alte particule aflate pe corpurile animale. 

   

Carcasele trebuie neapărat acoperite, dacă etanşeizarea nu este corespunzătoare. În caz, 

că vehiculul dispune de un capac solid etanş, este suficient să se folosească acest mod 

de acoperire.  

  

În caz că nu e sigură etanşeitatea capacului, carcasele se vor acoperi mai întâi cu o 

folie de plastic, pe care se va pune un material absorbant impregnat cu dezinfectant. 

Toată încărcatura se va acoperi cu o prelată dintr-un material rezistent. Prelata trebuie 

fixată cât mai etanş şi cât mai sigur posibil de autovehicul.   

 

  

 Conducătorul 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 si va permite soferului sa conduca masina la punctul de 

curățire și dezinfecție.  

 

Conducătorul echipei de încărcare va completa documentaţia privitoare la expediere 

(vehicul etanş, sigiliu în ordine, nr. carcase, specie, tip, adres de expediere, ucise pe 

data de..., statutul exploataţiei focar confirmat, suspiciune, zona de restricție, etc, 

folosirea de material absorant adiacent ecluzei de golire, acoperirea cu folie, material 

absorbant cu dezinfectant şi prelată s.a.m.d. Faptul că vehiculul a fost corect curăţat şi 

dezinfectat la finalul operaţiunii de încărcare se va consemna în documentul de 

transport de către conducătorul echipei de dezinfecţie şi etanseizare.  

 

Părăsirea exploataţiei   

 

Şeful operaţiunii de transport al cadavrelor va consemna în documentul de expediţie 

faptul că autovehiculul a fost corect curaţat şi dezinfectat.  
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Transportul trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, pentru a evita alterarea avansată 

a cadavrelor.  

 

Transportul carcaselor  

  

Transportul se va face direct către unitatea de neutralizare, fară abateri de la traseul 

fixat şi fară opriri suplimentare.  

  

În timpul transportului, conducătorul autovehiculului se subordonează comenzilor 

oficialului din escortă.  

  

13.9. Activitate la locul de neutralizare  

  

Şoferul trebuie să prezinte responsabilului de la locul de neutralizare documentul de 

expediţie.  

  

Oficialul de la locul de neutralizare întocmeşte procesul verbal de predare-primire a 

materialului pentru neutralizare.  

  

Folia şi materialul absorbant folosit în containere vor fi distruse, de asemenea, la locul 

de neutralizare. 

 

Capitolul XIV 

Proceduri pentru neutralizarea alternativa a materiilor de risc 

  

14.1. Îngroparea cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control al PRM  

 

În situaţia în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru 

procesarea sau incinerarea subproduselor de origine animală nu îndeplineşte cerinţele 

de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare sau capacităţile de eliminare a 

acestora sunt depăşite şi există pericolul propagării virusului, autorităţile competente 

au dreptul de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a cadavrelor 

rezultate în urma aplicării măsurilor de control a PRM. Arderea se poate face într-o 

groapă sau într-un şanţ, săpate pe un câmp plat, poziţionate pe cât posibil aproape de 

adăpost, respectând distanţa pănă la pânza freatică şi resursele de apă.   

  

Se efectuează puncţia rumenului chiar înainte de îngropare, în scopul evitării 

producerii de metan şi dioxid de carbon în groapa  

 

14.2. Etape privind procedura de îngropare   

 

Etapele care trebuie respectate în procedura de îngropare sunt următoarele:  

a) identificarea terenului corespunzător ce va fi utilizat pentru îngropare; 

b) solicitarea autorizaţiei de îngropare de la autoritatea locală pentru Protecţia 

Mediului; 
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c) procurarea materialelor necesare impermeabilizării solului, izolării cadavrelor şi 

dezinfectării teritoriului; 

d) identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate; 

e) identificarea echipamentului şi mijloacelor tehnice necesare îngropării; 

 

ATENTIE: înainte de îngroparea cadavrelor de rumegatoare mici, pentru a preveni 

acumularea de metan și dioxid de carbon în groapă, se puncționeaza rumenul acestora.  

  

14.3. Identificarea terenului corespunzător ce va fi utilizat pentru îngropare  

 

Consiliile locale și primarii au următoarele atribuții și responsabilități: 

a) colaborează cu reprezentanţi ai Ministerului de Interne în cadrul activităţilor de 

pază a obiectivelor, dacă este cazul, precum şi la instalarea semnelor şi a 

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

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

aceste semne se instalează şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de 

protecţie şi de supraveghere; 

b) participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

c) în cazul neutralizării prin metode alternative, identifică şi pun la dispoziţie 

terenurile pentru incinerare/îngropare; 

d) pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu personal activităţile referitoare la 

încărcare, săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative.  

  

Identificarea locului de îngropare se va face astfel încât acesta să fie în corelaţie cu 

numărul/cantitatea de cadavre ce urmează a fi îngropate, de către o comisie alcatuită 

din reprezentanţi ai autorităţilor locale de mediu și veterinare.  

  

La selectarea locului de neutralizare prin îngropare şi/sau ardere a cadavrelor trebuie 

ţinut cont de următorii factori: 

- să existe suficient pamânt la suprafaţă pentru acoperirea locaţiei; 

- să fie asigurat drenajul apei; 

- vântul dominant să bată în direcţia unor zone nepopulate şi fară exploataţii 

de animale receptive; 

- să fie asigurat accesul rapid şi uşor la căile de transport; 

- locaţia să fie într-o zonă inaccesibilă publicului (vizual). 

 

14.4. Condiţiile de amplasare a gropii/şanţului   

 

În situaţia în care sunt utilizate metodele alternative de distrugere este necesară 

consultarea prealabilă cu autoritatea locală pentru Protecţia Mediului şi a autorităţii 

administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat focarul de 

PRM, au fost identificate locurile pentru aplicarea metodelor alternative de distrugere. 
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14.5. Conditii de realizare: dimensiuni şi taluz  

 

Un loc pentru îngropare este de preferat să fie de forma unui şanţ, pentru ca 

echipamentul greu, excavatoare etc. să poată să facă săpăturile de la suprafaţa 

pământului, fără să fie nevoite să intre în adâncime.   

  

Procedeu: 

a) Se sapă un şanţ care poate avea adâncimea variabilă, în funcţie de numărul de 

animale care trebuie îngropate şi de adâncimea la care se află pânza de apă 

freatică. Lăţimea şanţului va fi de 2,5-3 m iar lungimea va fi variabilă, în funcţie 

de interes; - în perioadele ploioase, pentru evitarea înfiltrării apei de precipitaţie 

în interiorul gropii, aceasta se va acoperi cu un material impermeabil; 

b) Geomembrana (folie de plastic sau prelată de cel puţin 1,5 mm) se aşterne pe 

toată suprafaţa gropii, inclusiv pe taluzuri:  

- un strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat 

succesiv, de minim 40 cm se aşterne pe toată suprafaţa, inclusiv pe taluzul 

gropii; 

- cadavrele ovinelor și/sau caprinelor vor fi depuse în şanţ, în straturi, şi 

stropite cu dezinfectant (var nestins);  

- şanţul va fi umplut pe trei sferturi, pentru a permite dilatarea conținutului, 

în caz de fermentaţie; 

- şanţul va fi astupat cu un strat de pământ de minim 1,5-2 m.  

  

Ordinea straturilor protectoare ale gropii pentru asigurarea impermeabilizării acesteia 

precum şi a substanţelor dezinfectante şi a cadavrelor este următoarea (pornind de la 

fundul gropii): 

 

- strat de folie; 

- strat de nisip; 

- strat de argilă compactată; 

- strat de substanţe dezinfectante (pulbere); 

- strat de materiale absorbante, precum paie, furaje; 

- strat de cadavre; 

- strat de substanţe dezinfectante (pulbere); 

- strat de argilă; 

- strat de folie; 

- strat de pamânt amestecat cu substanţe dezinfectante (var nestins).   

 

Pereţii gropii cât şi fundul gropii vor fi date cu var nestins. Peste carcasele animalelor 

se vor împrăştia dezinfectanţi precum creolina, pentru a limita posibilile atacuri ale 

gasteropodelor sau animalelor prădătoare. 
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Pentru evitarea pătrunderii animalelor sălbatice sau a persoanelor neautorizate în 

perimetrul gropii, acesta se va împrejmui şi se va marca, pentru atenţionare, pe 

perioada stabilită de STSA/CLCB cu următoarea inscripţie:  

 

„ACCESUL STRICT INTERZIS ÎN ACEASTĂ ARIE”!  

 

Materiale pentru delimitarea locului de îngropare: 

- gard (plasă); 

- stâlpi beton; 

- plăci indicatoare. 

 

14.6. Etape privind procedura de incinerare  

  

Şanţul de ardere se construieşte după aceleaşi principii ca şi şanţul pentru îngropare.  

  

Materialul pentru incinerare trebuie aşezat în straturi succesive de buşteni din material 

lemnos. Poate fi folosit şi combustibil lichid: motorină sau benzină cu un conţinut de 

sulf scăzut; dar este de apreciat dacă arderea s-ar face fară combustibil lichid, din 

considerente de mediu. Este interzisă folosirea cauciucului/anvelopelor la ardere.  

  

Închiderea şanţului de incinerare se face în acelaşi fel şi cu aceleaşi măsuri de protecţie 

folosite la închiderea locului de îngropare.  

  

Substanţele dezinfectante utilizate pentru utilaje, echipamente şi locul de îngropare 

sunt substanţe aprobate şi autorizate de către autoritatea competentă centrală pentru 

punerea pe piaţă.   

 

14.7. Reguli obligatorii  

  

Personalul care lucrează la neutralizarea alternativă a teritoriului trebuie să respecte 

următoarele reguli obligatorii:  
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- Instruirea prealabilă a personalului implicat în acţiunea de îngropare a ovine 

și/sau caprinelor; 

- Anunţarea preventivă a serviciilor de pompieri asupra faptului că se va proceda 

la arderea cadavrelor în groapa din ferma respectivă; 

- Curăţirea mecanică şi dezinfecţia utilajelor într-o locaţie stabilită anterior în 

incinta fermei (rampă betonată cu permiterea scurgerii apelor); 

- Distrugerea tuturor furajelor şi a materialelor provenite din focar, prin ardere sau 

îngropare, în aceleaşi condiţii ca pentru cadavre; 

- Dezinfecţia în întregime a unităţii – alei, hale, filtrul sanitar-veterinar din fermă. 

 

14.8. Groapa de incinerare  
 

Lungimea şi lăţimea gropii de incinerare se stabilesc în funcţie de necesarul prognozat 

pentru incinerare, dar nu mai mare de 10 x10 m, iar adâncimea se stabileşte în funcţie 

de condiţiile hidrogeologice şi litologice locale, cu respectarea amplasării bazei gropii 

la cel puţin 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 precipitaţie 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 şi marca de atenţionare pe perioada stabilita de ANSA.  

 

Începând de la baza gropii se propun următoarele straturi: 

- geomembrană de 1,5 mm pe toata suprafaţa, inclusiv pe taluzul gropii; 

- strat continuu de pamânt argilos (argilă sau bentonită) compactat succesiv, de 

minim 40 cm pe toata suprafaţa, inclusiv pe taluzul gropii (1:3); 

- materialul de incinerat va fi aşezat în straturi succesive pe ruguri de material 

lemnos.  

  

Combustibilul folosit: benzina sau motorina cu conţinut 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 XV 

Curățenia și dezinfecția 

 

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; 
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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 21 de zile, pentru a se asigura că boala 

respectivă a fost complet eliminată înainte ca animalele din speciile suspecte să 

fie reintroduse. 

 

Procedurile de curățare și dezinfecție a unei exploatații contaminate sunt determinate 

în contextul pregătirii măsurilor specifice pentru pesta rumegătoarelor mici.  

 

Acolo unde, din motive financiare, nu este posibilă angajarea unei firme specializate, 

dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea vor fi efectuate de personal instruit sub 

supravegherea medicului veterinary official, după cum urmează:  

 

15.1. Principii generale şi proceduri  

  

Operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie şi, după caz, măsurile pentru distrugerea 

rozătoarelor sau a insectelor cu ajutorul unor produse autorizate oficial trebuie să se 

efectueze sub supraveghere oficială şi în conformitate cu instrucţiunile medicului 

veterinar official.  

  

Dezinfectantele ce se utilizează şi concentraţiile lor trebuie să fie aprobate oficial de 

autoritatea competentă, pentru a garanta distrugerea virusului PRM.  

 

Alegerea dezinfectantelor, a insecticidelor şi a procedurilor de dezinfecţie şi de 

dezinsecţie trebuie să se efectueze în funcţie de natura unităţilor, a vehiculelor şi a 

obiectelor ce urmează să fie tratate;  

  

Condiţiile de utilizare a degresanţilor, a dezinfectantelor şi a insecticidelor trebuie să 

garanteze că eficacitatea lor este uniformă. Parametrii tehnici indicaţi de către 

fabricant, precum presiunea, temperatura minimă şi durata de contact necesară, trebuie 

respectaţi;  

  

Oricare ar fi dezinfectantul utilizat, este necesar să se aplice următoarele reguli 

generale pentru exploatațiile comerciale:  

a. se stropesc în întregime aşternuturile pentru animale şi materiile fecale cu un 

dezinfectant; 

b. se spală şi se curăţă pe rând şi frecând cu grijă: solul, pardoseala, rampele şi 

pereţii (dacă este posibil, după evacuarea sau demontarea materialului sau a 

instalaţiilor, pentru a nu împiedica operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie); 

c. se aplică din nou dezinfectantul pentru o durată minimă de contact în 

conformitate cu recomandările fabricantului; 

d. apa utilizată pentru operaţiunile de curăţare trebuie eliminată în aşa fel încât să 

se evite orice risc de propagare a virusului şi în conformitate cu instrucţiunile 

medicului veterinar oficial.  
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În cazul în care curăţarea se efectuează cu ajutorul unor produse lichide sub presiune, 

este necesar să se evite recontaminarea locurilor deja curăţate.  

  

Se spală, se dezinfectează sau se distrug şi echipamentele, instalaţiile, articolele sau 

compartimentele susceptibile de a fi contaminate.  

  

Se evită orice recontaminare după dezinfecţie.  

  

Operaţiunile de curăţare, dezinfecţie şi dezinsecţie cerute în cadrul directivei trebuie 

consemnate în registrul exploataţiei sau al vehiculului şi, atunci când se cere aprobarea 

oficială, ele sunt certificate de către medicul veterinar oficial responsabil cu controlul.  

 

15.2. Dispoziţii speciale privind curăţarea şi dezinfecţia exploataţiilor infectate  

 

Curăţarea şi dezinfecţia 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 PRM. Acestea 

cuprind: instalarea unui echipament provizoriu de dezinfecţie, furnizarea de 

îmbrăcăminte de protecţie, duşuri, o decontaminare a materialului, a 

instrumentelor şi a aparatelor utilizate şi întreruperea aerisirii; 

b. carcasele animalelor ucise sunt stropite cu dezinfectant; 

c. în cazul în care carcasele trebuie să părăsească exploataţia pentru a fi 

transformate, trebuie să se utilizeze recipiente închise şi etanşe; 

d. de îndată ce carcasele ovinelor și/sau caprinelor au fost scoase în vederea 

transformării, părţile exploataţiei în care au fost adăpostite aceste animale, 

precum şi oricare părţi ale celorlalte clădiri, curţi etc., care au fost contaminate 

în timpul uciderii sau al examenului post mortem, sunt stropite cu dezinfectante 

autorizate; 

e. dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafaţă cel puţin 24 de ore;   

Curăţarea şi dezinfecţia finală presupun: 

a. gunoiul de grajd şi aşternutul pentru animale trebuie scoase şi tratate în 

conformitate cu specificaţiile legale din directivă; 

b. grăsimea şi murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafeţele cu ajutorul unui 

degresant şi suprafeţele trebuie limpezite cu apă; 

c. după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu dezinfectant; 

d. după şapte zile, unităţile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite cu 

apă rece, stropite cu dezinfectant şi limpezite încă o dată cu apă.  

  

În cazul exploataţiilor în aer liber, autoritatea competentă poate stabili proceduri 

specifice pentru curăţare şi dezinfecţie, ţinând seama de tipul exploataţiei şi de 

condiţiile climatice, după cum urmează:  

 

Dezinfecția preliminară se efectuează după uciderea animalelor: 

- Dezinfectare prin pulverizare se face pe toată suprafața cadavrelor înainte de a fi 

ridicate pentru ecarisare; 
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- Dezinfectare prin pulverizare a suparfețelor și adăposturilor unde au stat 

animalele. Timp de acțiune minim 24 ore.  

 

Dezinfecția propriu-zisa  

- Curatirea amănunțită cu mijoace de indepartare a tuturor resturilor vegetale, 

gunoi, etc.; 

-  Dezinfecția generală prin aspersarea cu soluție deinfectantă a tuturor 

suprafețelor din obiectiv - Timp de actiune - minim 7 zile; 

- Combaterea daunatorilor/ rozatoarelor atat in interiorul cat si in exteriorul 

adăpostului/adăposturilor, pe terenul unitatii precum si combaterea pe o raza de 

1000 m imprejur.  

 

Dezinfecția finală   

- Se petrece după 7 zile de la dezinfecția generală prin curatire amanunțită cu 

mijloace de indepartare a resturilor vegetale, gunoi, etc.; 

- Aspersarea cu soluție deinfectantă a tuturor suprafețelor din obiectiv.  

  

15.3. Curăţarea și dezinfectarea grajdurilor  

  

Materiale necesare 

a. Echipament de protecţie: salopetă de unică folosintă rezistentă la apă, cizme de 

cauciuc, mănuşi de cauciuc, ochelari de protecţie cu vizibilitate completă, mască 

de protectie a respiraţiei, dacă este cazul mască de protecţie ABC cu filtre 

speciale (vezi foile cu date de securitate ale soluţiei de dezinfectat prevazute); 

b.  Conector la apă; furtun de apă; 

c. Instrument de dezinfectare cu presiune mare 80-120 bar, duza/jiclor cu jet plat şi 

duza cu jet rotundă, dacă este cazul cu duza specială suplimentară pentru 

dezinfecţia cu spumă; eventual pompă cu injecţie de purtat în spate; 

d. Mături, perii, spacluri, lopeţi, galeţi, stropitori, bureţi, s.a.m.d.; 

e. Apă caldă (>40 ° C) direct de la robinet sau încălzită în instrumentul special cu 

presiune mare; f. Soluţii de curăţat şi dezinfectat.  

  

Dezinfectarea prealabilă  

Se execută înainte de curaţenia mecanică.  

 

Mod de lucru:   

a. Toate părţile clădirii, suprafeţele uneltelor, alte obiecte şi materiale sunt stropite 

cu soluţie dezinfectantă în volum de circa 1,5l/m
2
 cu un agregat de dezinfectat 

cu presiune de cel puţin 10 bar.; 

b. Timpul de acţionare depinde de felul soluţiei de dezinfectat şi de temperatură a 

mediului înconjurător.  

  

Pregătirea obiectivelor pentru dezinfecţie  

Oprirea ventilaţiei, aparatele electrice vor fi deconectate, demontate sau acoperite.  
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Dezinfecţia de fixare  

a. Părţile din exploataţie în care au fost adăpostite animale şi orice alte părţi ale 

clădirilor, curţilor etc. contaminate în cursul uciderii, tăierii sau examinării post-

mortem trebuie pulverizate cu substanţe dezinfectante; 

b. Dezinfectantul utilizat trebuie să rămână pe suprafaţa tratată cel puţin 24 de ore; 

c. Procedura de lucru se face conform celor stipulate la partea privind “Curăşarea 

umedă-Înmuierea”. 

 

Curaţenia mecanică  

 

a. Toate resturile de furaje, gunoi şi alte materiale rezultate în urma curaţeniei 

mecanice se vor depozita la platforma de gunoi; 

b. Demontarea tuturor părţilor de echipament demontabile pentru a fi dezinfectate 

eficient; 

c. Detaşarea tuturor părţilor din podea şi curăţarea acestora pe toate parţile; 

d. Elementele de lemn crapate sau deteriorate, obiectele de inventar cu valoare 

nesemnificativă trebuie îndepărtate şi arse. La fel se procedează cu alte obiecte 

care pot fi arse, cu valoare materială mică.  

  

Curăţarea umedă  

  

 Înmuierea   

a. La temperaturi de sub 0 ° C este necesar amestecul cu NaCl (până la -10 ° C : 

1,6kg NaCl/10l apa ; până la -20 ° C : 3,0kg NaCl/ 10 l apa); 

b. Dizolvarea stratului de murdărie cu ajutorul apei şi a adaosului de detergent 

pentru mărirea eficienţei (de ex. soda – Na2CO3 sau soluţie de săpun 3 kg/ 100 l 

H2O, respectiv preparate din comerţ); 

c.  Înmuierea se face cu cca. 3 ore înainte de curăţarea cu dispozitivul de înaltă 

presiune; 

d. Pulverizarea se realizează la presiune mică (10-15 bar) cu 1-1,5 l apa/m
2
; 

e. La scurt timp înainte de curaţarea cu dispozitivul de înaltă presiune, se mai 

pulverizează 0,2-0,3 l apa/m², pentru a reduce astfel cu cca. 40 % timpul necesar 

curăţării; 

f. 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 împrejmuit etanş de jur împrejur); 

g. În cazul capacităţii de depozitare depăşite pe terenul respectiv, colectarea în 

vederea dezinfecţiei poate avea loc cu aprobarea autorităţilor competente într-un 

alt loc potrivit în afara terenului (de ex. adăposturi părăsite de animale cu groapa 

de gunoi goală). 

    

Curățarea umedă cu dispozitivul de inalta presiune  

a. Îndepărtarea murdăriei înmuiate cu apa sub presiune (dispozitiv de curăţare de 

înaltă presiune, instrument cu abur) cu sau fără acţiune mecanică suplimentară; 

b. Jet de apa de 13-15l/ min la o presiune de 75-120 bar; 
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c. Duze plate cu jet potrivite pentru suprafete mari; duze rotunde cu jet pentru 

colturi si spatii inguste; 

d. Se curata de sus in jos si orizontal intr-o directie, pentru a evita murdarirea 

innoita a suprafetelor deja curatate. A nu se uita gurile de ventilatie; 

e. Dupa curatare, structura de suprafata si consistenta materialelor trebuie sa fie 

vizibile, iar apa reziduala trebuie sa fie curate; 

f. Cu apa reziduala rezultata 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 împrejmuit etanş de jur împrejur).  

  

Uscarea  

a. Trebuie pornită ventilaţia; 

b. Uscarea se face cu aer cu sau fara adjuvanți de natura tehnică; eventual prin 

incalzirea incaperii.  

 

Dezinfectarea finală  
 

a. Oprirea ventilatiei; 

b. Solutia de dezinfectat este aplicata in concentratie normala pe suprafetele uscate 

cu un volum de minimun 0.4/ m² la presiune joasa (10-12 bar), sau cu ajutorul 

unei duze cu jet plata sau, pentru a obtine spuma, cu o duza speciala pentru 

dezinfectie; 

c. Indepartarea murdariei are loc in grajd de sus in jos (acoperis, pereti, podea) si 

de la peretele din spate al cladirii inspre usa. A nu se uita gurile de aerisire; 

d.  Temperatura optima de acționare a solutiilor de dezinfectat se situează la peste 

40°C. La o temperatura a grajdurilor de sub 20°C concentratia solutiilor trebuie 

marită (la 10°C: acizi organici ×2; aldehida ×3). La temperaturi sub punctul de 

ingheț, grajdul trebuie incalzit inainte de dezinfectare; 

e. Timpul de actionare al produsului de dezinfectare trebuie neaparat respectat; 

f. Dupa incheierea măsurilor de dezinfectare, respectiv inainte de repopularea 

grajdului, incaperile trebuie aerisite si resturile de solutie de dezinfectat trebuie 

spalate minutios de pe instalatiile de hranire si de adapare. O clatire a solutiei de 

dezinfectare de pe alte suprafete nu este necesară decat dacă din cauza 

concentrației mari de agenți activi sau în urma folosirii anumitor substanțe 

active pot apărea reacții toxice la om si/sau animal; 

g. Suprafetele de lemn netede curatate pot fi dezinfectate si prin parlire cu un 

arzator cu gaz pana la obtinerea culorii maro (a se ține la indemana extinctoare, 

furtun de apa!). La final, suprafetele de lemn pot fi varuite daca este cazul 

(acoperire cu strat de solutie de Ca(OH)2); 

h. Ca măsură suplimentară de dezinfectare a suprafetelor inaccesibile din grajd 

(guri de aerisire, instalatie de hranire, etc.) poate intra in discuție si gazarea cu 

formalină. Aceasta poate fi insa efectuata numai de persoane care dispun de o 

aprobare corespunzatoare din partea conducerii; 

i. Inainte de reocuparea grajdului este folositoare aplicarea unui strat de var; 
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j. După fiecare dezinfecţie se întocmeşte un act de dezinfecţie, dezinsecţie şi 

deratizare, după modelul din Formularul nr. 13: Act de dezinfecție, 

dezinsecție și deratizare.  
 

15.4. Controlul eficienţei dezinfectării  

  

De regula, un control virusologic al dezinfectarii nu este posibil. Teoretic poate fi 

realizată verificarea vizavi de succesul dezinfectarii indirect prin luarea de probe de 

precipitat sau spalt. In final, controlul dezinfectarii va trebui sa se limiteze la aspectele 

observabile vizual si, in special, la verificarea si expunerea plauzibila a modului corect 

de procedare. 

 

15.5. Dezinfectarea gunoiului lichid  

  

a. Se va utiliza echipament de protectie, precum: salopete de unica folosinta, cizme 

de cauciuc si ochelari de protectie si, in caz de aerosoli toxici, masca de 

protective; 

b. Masurile necesare de protectie a muncii pot fi extrase din fisa tehnica de 

securitate pentru substantele folosite; 

c. Gunoiul lichid va fi decontaminat prin adăugarea unor substante chimice de 

dezinfectare. Pentru a obtine un amestec mai bun cu substanta de decontaminare 

se recomanda folosirea exclusiva a preparatelor lichide; 

d. In ceea ce priveste laptele de var, este de remarcat ca acesta nu se amesteca pe 

loc, ci se va livra in vehicule cisterna (se cumpara lapte de var in proportie de 

40%); 

e. Pentru a evita revarsarea amestecului se recomanda ca in rezervoarele pentru 

gunoiul lichid sa se pastreze o rezerva de volum. Mai ales in cazul acidului 

peracetic, se formeaza o spuma mai puternică.  

  

15.6. Dezinfectarea gunoiului solid  

  

a. Curățirea si dezinfectia se vor efectua dupa instructajul realizat de catre medicul 

veterinar official; 

b. In general, se va folosi echipament de protectie precum: salopeta de unica 

folosinta, cizme de cauciuc, ochelari de protectie, iar in caz de aerosoli toxici se 

va folosi masca de protective; 

c. Eficienţa dezinfectiei depinde de amestecarea egala a gunoiului solid cu 

substanta dezinfectanta, prin intermediul unui dispozitiv de imprastiere a 

gunoiului. Gunoiul si materialele presarate sub forma solida se vor amesteca cu 

100 kg oxid de calciu granulat (CaO) pe m³ de gunoi și se vor umezi puternic și 

se vor depozita pentru a fi tratate termic astfel incat si iarna sa se poata obtine o 

temperatura de minim 70°C pe o perioada de 5 - 10 saptamani la intreaga 

platforma de gunoi. 

 

 



53 

 

15.7. Ambalarea practică a gunoiului  

 

Conditii generale  

a. Are loc la ferma contaminată, pe un loc plan, ferit de inundatii; 

b. Un loc consolidat este preferat unuia neconsolidat; 

c. Distanța minima pana la cladiri si materialele inflamabile este de cca. 50 m 

(pericol de autoincendiu); 

d. Animalele sensibile, purtatorii pasivi (rozătoarele, cainii, pisicile, persoanele) 

vor fi ținute separate; 

e. Apa reziduală nu are voie să curgă necontrolat; 

f. Se va controla stadiul in care se afla dispozitivul de imprastiere al gunoiului; 

g.  Se va pregăti tractorul cu incarcator frontal; 

h. Se va asigura legătura la apă; 

i. Indepartarea gunoiului nedecontaminat de la ferma contaminata se face doar la 

indicatiile medicului veterinar oficial in cazuri justificate (ex. Lipsa de spatiu, 

distanta ingusta pana la cladirea unitatii vecine)  

  

Ambalarea gunoiului - procedură  

a. Masuri de protectia muncii: masca, manusi, cizme de cauciuc; 

b. Alcatuirea unui strat de paie (cca. 25 cm inaltime); 

c. Pe stratul de paie: se intinde un strat de var stins Ca (OH)2 de cca. 10 kg/m³ 

(foloseste la colectarea lichidului care se scurge din gunoi); 

d. Încărcarea gunoiului solid contaminat pe dispozitivul de imprastiere a gunoiului; 

e. In timpul incărcării: varul stins 100 kg/m³ (granulat) se va așterne in mod egal in 

minim doua straturi pe gunoi; 

f. Stingerea amestecului de gunoi solid și var nestins la o inaltime de 1- 1,5m si 

cca. 2-3 m latime sub umidificarea puternica, permanenta cu jet mare de apă 

(accelerarea reactției de stingere a calciului si reducerea de praf); 

g. Acoperirea platformei finale de gunoi pe pamant cu folie speciala de culoare 

neagra si rezistenta; 

h. Inchiderea si etansarea la nivelul solului si ancorarea cu pietre (evitați 

cauciucurile din cauza pericolului de autoinflamare); 

i. Timp de depozitare: minim 5 săptamani pană la imprăștierea si acoperirea sub 

brazdă plugului pe teren arabil si respectiv 10 zile pana la imprastierea pe teren 

verde sau pe spatiile de cultivare pentru furaj; 

j. Dezinfectarea uneltelor si a echipamentului de protectie; 

k. Controale dese in primele 2 zile. 

 

15.8. Instrucţiuni de construire a unei instalaţii de decontaminare a vehiculelor  

  

a. Instalația simplă de decontaminare a vehiculelor propusa poate fi construită de 6 

persoane in circa 45 minute; 

b. Pentru construcția unui bazin de decontaminare este recomandat să alegeți o 

suprafață consolidată cat se poate de netedă. (asfaltată, betonată sau pavată); 
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c. La alegerea locului de construire trebuie luate in considerare alimentarea cu apa 

si curent necesare precum şi, daca este posibil, eventuala apropiere de bazine cu 

purin, pentru mai uşoara evacuare a apei reziduale; 

d. Dezinfectarea vehiculelor are loc intr-un bazin de decontaminare lung de 13 

pana la 15 m, lat de 5 m si inalt 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, ca. 70 cm lungime pentru rampele de 

acces (sunt necesare in total 8 rampe individuale); 

c. Prelate rezistente la rupere, impermeabile si rezistente la lumina ultravioleta 

(folie de siloz sau iaz); 

d. La nevoie, nisip pentru presarare cu nisip (in functie de baza); 

e. Benzi de cauciuc pentru delimitarea directiei 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 

circulatiei, veste de avertizare); 

g. Materiale de iluminare; 

h. Aparate de pulverizare (de ex. pompe cu injectie de spate), scara care sta in 

picioare, instrument de curatat de inalta presiune, maturi, perii, saci de gunoi 

s.a.m.d.; 

i. Solutie de dezinfectare (este pusa la dispozitie de catre centrul pentru situatii de 

criza).  

  

15.9. Dezinfectanţi uzuali în pesta rumegătoarelor mici  

  

Virusul pestei rumegătoarelor mici este un virus care poate fi distrus de cei mai 

obişnuiţi dezinfectanţi: 

- Fenoli 

- Hidroxid de sodiu 2% timp de 24 ore 

- Eter 

- Detergenţi  

Rezistența virusului faţă de agenții fizici şi chimici este mică. Virusul este distrus la 

50ºC/60 min., cantitatea de virus se înjumătățește la 37 ºC/2 ore.  

Este stabil între pH 5,8 și 10,0; astfel este inactivat la pH <4,0 sau> 11,0  

 

Capitolul XVI 

Lista materialelor și a echipamentelor necesare în gestionarea focarului  

 

Necesarul de instrumente, echipamente şi materiale necesare fiecărui CLCB, este 

următorul: 

 

a. Haine de protecţie: 

- salopete; 
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- haine şi pantaloni impermeabili; 

- cizme de cauciuc (cu talpa netedă pentru curăţare şi dezinfectare uşoară); 

- manuşi industriale (rezistente împotriva dezinfectantelor alkaline sau acide); 

- manuşi de unică folosinţă; 

- maşti faciale de unică folosinţă; 

- trusă de prim ajutor; 

- bandă pentru demarcarea limitelor exploataţiei infectate; 

- semnalizatoare pentru intrările în exploataţiile infectate şi pentru drumurile din 

interiorul zonelor de restricţie; 

- dezinfectante autorizate sanitar veterinary; 

- detergenți; 

- agenţi de degresare; 

- termometre clinice; 

- sprayuri colorate pentru marcarea animalelor; 

- lanterne de mână, baterii şi becuri; 

- lanterne pentru frunte, baterii şi becuri; 

- saci din plastic mari şi rezistenţi pentru hainele de protecţie murdare şi pentru 

deşeurile contaminate. 

 

c. Echipament pentru contenţia ovinelor și/sau caprinelor  

- laţuri pentru prinderea ovinelor și/sau caprinelor; 

- tranchilizante (e.g. xylazine and azaperone); 

- seringi şi ace de unică folosinţă; 

- o pușcă, ţeavă de suflat sau arbaleta pentru tranchilizare de la distanţă. 

-  

c. truse pentru examenul post mortem şi recoltarea probelor pentru diagnostic 

- cuţite; 

- pietre de ascuţit; 

- bisturie; 

- foarfece; 

- pense; 

- pense de disecţie; 

- recipiente din plastic pentru probele de ţesut; 

- recipiente cu mediu de transport pentru virusul PRM pentru probele de ţesut şi 

cele fluide; 

- recipiente de protecţie de metal pentru cele menţionate anterior; 

- pungi de plastic; 

- banda adezivă rezistentă la apă; 

- etichete adezive; 

- materiale pentru împachetare; 

- markere; 

- tăviţe de plastic sau metal şi/sau cutii pentru transportul echipamentului şi a 

probelor; 

- pungi pentru fabricat gheaţa în congelator. 
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d. echipament şi medicaţie pentru uciderea efectivului de animale 

 

- echipament pentru uciderea efectivelor; 

- substanţe injectabile pentru eutanasie; 

- arme cu proiectil captive; 

- muniţie în funcţie de mărimea efectivului; 

- arme cu proiectil liber; 

- muniţie în funcţie de mărimea efectivului; 

- dispozitive electrice de mare voltaj pentru eutanasie/ucidere; 

- cârlige pentru manipularea carcaselor înainte de ardere. 

 

e. echipament pentru curăţare şi dezinfectare 

- 2 pompe manuale pentru spate; 

- o pompa automată pentru spate; 

- raclete; 

- perii aspre; 

- perii cu coadă lungă pentru curte; 

- perii de sârmă; 

- lopeţi; 

- furci; 

- găleţi; 

- roabe; 

- un arzător; 

- o pompă de apă portabilă automată; 

- o pompă cu presiune portabilă automată. 

 

f. echipament pentru dezinfecţia personalului 

 

- găleţi sau recipienţi; 

- detergenţi sau săpun lichid pentru spălarea mâinilor; 

- bureţi de plastic; 

- perii; 

- dezinfectanţi activi împotriva pestei micilor rumegătoare; 

- acid citric (0,2 %). 

 

g. echipament pentru examinarea clinică 

- echipament pentru contenţie; 

- sprăyuri colorate pentru marcare; 

- sedative injectabile; 

- seringi; 

- termometre clinice. 

 

h. echipament pentru prelevarea probelor de sânge 

- vacutainere pentru colectarea probelor de sânge; 

- vacutainere cu anticoagulant; 
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- ace pentru vacutainere; 

- suport pentru ace; 

- etichete. 

 

i. tipizate ale formularelor oficiale care ar putea fi solicitate ce includ 

- formularul de impunere a restricţiilor de urgenţă; 

- formularele de însoţire a probelor la laborator pentru diagnostic; 

- formularul pentru investigaţia clinică; 

- formulare pentru declararea fermelor infectate 

- formularul de ridicare a restricţiilor de urgenţă; 

- formularul de investigaţia epidemiologică preliminară, etc. 

 

j. alte obiecte de echipament 

- markere; 

- pixuri; 

- agende; 

- lanterne de mână şi frunte, baterii şi becuri de rezervă; 

- saci de plastic mari şi rezistente pentru hainele de protecţie murdare şi deşeuri; 

- tăvi şi cutii uşor dezinfectabile, din plastic sau metal, pentru transportul 

echipamentului şi probelor; 

- recipiente frigorifice şi cutii izolatoare. 

 

k. Kitul nr. 1 pentru Veterinarul de laborator (VL) alcătuit din: 

5 perechi de pungi de protecţie pentru pantofi 

2 perechi de mănuşi din cauciuc şi 5 perechi de mănuşi din latex 

bonete şi măşti faciale 

foi de hârtie 

5 containere etanşe 

5 pungi din plastic etanşe şi rezistente la apă 

lanternă 

soluţie dezinfectantă activă 

2 pixuri şi carnete (agende) 

100 seringi de 2,5 ml cu ace 

100 de pungi subţiri din plastic 

2 perechi de foarfece chirurgicale 

2 perechi de pense forceps 

bandă adezivă 

2 pense chirurgicale 

un recipient termic 

5 pungi cu cuburi de gheaţă 

Cel puţin 2 astfel de truse kit, trebuie să fie pregătite şi disponibile, în orice moment, 

în fiecare Centru Local de Combatere al Bolilor 
 

l.  Kitul nr. 2 pentru Veterinarul de laborator (VL) care trebuie să conţină: 

un container termic 
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4 perechi de pense forceps 

2 perechi de foarfece chirurgicale 

un cuţit 

bandă adezivă 

etichete şi pixuri 

100 seringi de 2,5 ml cu ace 

comprese sterile 

50 eprubete cu mediu de transport 

30 tuburi cu anticoagulant pentru probele de sânge 

30 flacoane sterile cu capac, de unică folosinţă, pentru probele de ţesut 

epidermic şi fragmente de organe 

30 tuburi cu tampoane sterile, de unică folosinţă 

pungi de plastic 

10 containere etanşe 

2 costume de unică folosinţă 

5 perechi de pungi de protecţie pentru pantofi 

5 perechi de mănuşi din latex 

bonete şi maşti faciale de unică folosinţă 

 

m. Obiectele mari şi costisitoare ale echipamentului nu vor fi achiziţionate pe stoc, 

dar vor fi achizitionate când este nevoie de ele, prin intermediul precontractelor sau în 

elegerilor încheiate cu alte agenţii. Printre aceste obiecte se numără: 

- cisterne de apă, materialele necesare pentru construirea îngrădirilor temporare, 

generatoare electrice portabile, tractoare, macarale, camioane, escavatoare, 

autovagoane pentru deşeuri voluminoase, vehicule pentru transportul animalelor 

vii, carcaselor şi deşeurilor. 

 

De asemenea, se presupune că, în eventualitatea unei epidemii pe scară largă, 

materialele sau obiectele adiţionale mai mici vor fi achiziţionate sau închiriate. Se 

presupune că depozitele pentru echipamentele de urgenţă sunt, sau vor fi localizate la 

STSA.  
 

În acelaşi timp CLCB trebuie să aibă la dispoziţie următoarele facilităţi: 

- Linii telefonice, telex şi fax corespunzătoare şi acces la e-mail. O linie telefonică 

este destinată exclusiv comunicaţiilor cu CNCB; 

- Sisteme de înregistrare; 

- Hărţi de acoperire a teritoriului (minim scara 1:50.000); 

- Liste a persoanelor şi organizaţiilor în aria acoperită de centru, care să fie 

contactate în cazul unui focar de PRM; 

- Facilităţi pentru informarea mass media, astfel încât toate persoanele să aibă 

cunoştinţă despre restricţiile în vigoare; 

- Depozite de echipament; 

- Facilităţi pentru curăţarea şi dezinfectare personalului, hainelor şi a vehiculelor. 
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Capitolul XVII 

Măsuri la suspectarea PRM într-un abator sau într-un mijloc de transport 

  

În caz de suspectare a PRM într-un abator sau într-un mijloc de transport, autoritatea 

competentă locală pune în aplicare, de îndată, mijloacele de investigare oficiale pentru 

a confirma sau a infirma prezenţa respectivei boli. 

 

În cazul în care se depistează un caz de pesta rumegătoarelor mici într-un abator sau 

într-un mijloc de transport, autoritatea competentă locală se asigură că: 

- toate animalele sensibile prezente în abator sau în mijlocul de transport sunt 

ucise de îndată; 

- carcasele, organele comestibile şi deşeurile ovinelor și\sau caprinelor eventual 

infectaţi şi contaminaţi sunt neutralizate/procesate sub control oficial; 

- operaţiunile de curăţare, dezinfecţie şi, dacă este necesar, dezinsecţie a clădirilor 

şi echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, se efectuează sub controlul medicului 

veterinar oficial; 

- se efectuează o anchetă epidemiologică; 

- izolatul virusului pestei rumegătoarelor mici se supune procedurii de laborator 

prevăzută în manualul de diagnostic, pentru a identifica tipul genetic al 

virusului; 

- măsurile de control se aplică şi în exploataţia de unde provin ovinele și/sau 

caprinele infectate sau carcasele infectate şi în celelalte exploataţii contact, 

procedând aşa cum prevede Hotărîrea Guvernului nr. 1374 din 20.12.2016 

Directiva 92/119/CEE a Consilului, de stabilire a măsurilor generale de 

combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii 

veziculoase a porcului, care transpune parţial Directiva 92/119/CEE a 

Consilului; 

- reintroducerea animalelor pentru sacrificare sau transport  nu trebuie să aibă loc 

înainte de trecerea a cel puţin 24 de ore de la terminarea operaţiunilor de 

curăţare, dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie. 

 

Capitolul XVIII 

Proceduri privind stingerea unui focar de pesta rumegătoarelor mici şi ridicarea 

restricţiilor sanitare veterinare 

  

Stingerea unui focar de pesta rumegătoarelor mici 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 micilor rumegătoare; 

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 21 de zile de la efectuarea dezinfecţiei finale conform actului 

de dezinfecţie întocmit de medicul veterinar împuternicit; 
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e) în acest sens, medicul veterinar oficial întocmeşte un act sanitar veterinar de 

stingere oficială a bolii, conform modelului Formularului nr. 14: Act sanitar 

veterinar de stingere oficială a bolii.  
Actul sanitar veterinar de stingere oficială a bolii se înregistrează în evidenţa primăriei 

localităţii pe teritoriul căreia a evoluat epizootia, sub semnătura primarului de luare la 

cunoştinţă după care se înregistrează la STSA.   

 

ANSA comunică, la cererea Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE) 

îndeplinirea prevederilor legale referitoare la reglementările de carantină, import, 

export, tranzit şi reglementările referitoare la programele de supraveghere a sănătăţii 

animalelor, care se aplică în ţara noastră.   

 

Capitolul XIX 

Proceduri de repopulare 

  

Reintroducerea ovinelor și/sau caprinelor în exploataţiile în care au evoluat focare de 

PRM nu are loc înainte de trecerea a cel puţin 21 de zile de la terminarea operaţiunilor 

de curăţare şi de dezinfecţie.  

  

Reintroducerea ovinelor și/sau caprinelor ţine seama de modul de creştere practicat în 

exploataţia în cauză, iar ovinele și/sau caprinele trebuie să provină din exploataţii care 

nu au fost supuse unor restricţii privind pesta rumegătoarelor mici.  
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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, 

            ..................           .......................... 

 

Şef Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor, 

.............................. 
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Formularul nr. 2: Model de Disppoziție de plasare sub supraveghere oficială în 

suspiciunea pestei rumegătoarelor mici  
 

CLCB raionul/municipiul_______________________________ 

Nr____ Data___ / ___ / ______ 

Dispoziție  

de plasare sub supraveghere oficială în suspiciunea  

pestei rumegătoarelor mici  
 

La data de ...................... s-a constatat oficial suspiciunea de pesta rumegătoarelor 

mici 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 mişcarea tuturor animalelor din exploataţia aflată sub restricţii; 

- ovinele și\sau caprinele sunt plasate sub observaţie sanitară veterinară, până la 

clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologic; 

- pătrunderea persoanelor străine în exploataţia plasată sub observaţie sanitar-

veterinară este strict interzisă; 

- orice persoană care intră sau care iese din exploataţia aflată sub restricţii 

trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul 

propagării virusului  pestei micilor rumegătoare; 

- toate mijloacele de transport trebuie să fie minuţios dezinfectate înainte de a ieşi 

din exploataţie; 

- nici un animal viu, cadavru sau carnea provenită de la rumegătoare mici din 

exploataţia aflată sub restricţii, hrana pentru ovine și/sau caprine, ustensile, 

materiale, deşeuri, dejecţii, gunoi de grajd, purin, aşternut uzat sau orice obiect 

care ar putea transmite pesta rumegătoarelor mici nu poate părăsi exploataţia 

fără o autorizaţie de la autoritatea veterinară competentă, respectând măsurile 

de biosecuritate, astfel încât să se minimizeze riscul propagării pestei micilor 

rumegătoare; 

- mişcările de mamifere domestice, vehicule şi echipament dinspre sau spre 

exploataţie sunt supuse condiţiilor şi autorizării de către autoritatea veterinară 

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 de pesta rumegătoarelor mici. Centrul local de 

combatere a bolilor din raionul/municipiul...........................................a aplicat măsuri 

de control în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1374 din 

20.12.2016 pentru aprobarea „Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor 

generale de combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la 

boala veziculoasă a porcului”. 

Pentru a limita răspîndirea bolii, pînă la noi dispoziţii, se ordonă următoarele: 

- se interzice circulaţia totală ovinelor/caprinelor pe o rază de 10 km în jurul 

fermei/exploataţiei;  

- toate ovinele/caprinele suspecte de boală să fie ţinute în locurile unde sînt 

ţinute de obicei sau să fie închise în alt loc unde pot fi isolate; 
- toate cazurile de îmbolnavire sau moarte la ovine/caprine, din curtea proprie, 

vor fi anunţate, fără întarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit; 

- toate cazurile de cadavre de ovine/caprine, descoperite în locuri publice, se 

anunţă fără întarziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit; 

- până la clarificarea situaţiei, sub aspect epidemiologic, din exploataţia 

......................................, se interzice organizarea de pieţe, tîrguri sau expoziţii de 

ovine/caprine. 

 

Toţi cetăţenii din această localitate sunt obligaţi să respecte măsurile indicate 

în prezenta dispoziție.  

 

Cu stimă, 

 

Nume ……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal 
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Formular nr. 4 Ancheta epidemiologică + Anexă pentru completări  

  

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor 

raionul/municipiul__________________________________________________ 

Medic veterinar oficial dr._____________________________________________ 

Nr.      data      

 

Ancheta epidemiologică 

  

La data de ___/___/_____ s-a efectuat investigaţia epidemiologică pentru pesta 

rumegătoarelor mici în curtea/exploataţia, proprietar……………………………........... 

........................................................................................................................................... 

Adresă................................................................................................................................ 

cod exploatație........................................................ nr. telefon........................................ 

Medic veterinar........................................... Coordonate geografice: ..............................  

Sistem de creştere (liber, semiliber, adăpost): 

Descrierea structurii exploatației (nr. boxe, padocuri) ..................................................... 

........................................................................................................................................... 

Schiţa sumară a exploataţiei (vecinătăţi, adăpost, compartimente, boxe)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaţii legate de exploataţie…………………………………………………………. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Deţinerea de ovine și/sau caprine şi în alte locaţii. DA / NU  

Dacă DA: Adresa Locaţie ………………………………………………………………. 

Număr de ovine și/sau caprine deţinute pe categorii în altă locaţie: 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Exploataţia a fost declarată |_|suspectată / |_|infectată în baza:  

inspecţiei clinice efectuate la data de ___/___/_____de către…………………………... 

confirmată prin Raportul de încercări.................................... test................................. 

emis de ...............................................   
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Anamneza:  
Număr de ovine și/sau caprine (pe categorii) deţinuţi la data apariţiei primelor semene 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Data apariţiei primelor semne de boală: ........................................................................... 

Numărul de ovine și/sau caprine la care s-au observat semnele clinice: 

...........................................................................................................................................  

Semne clinice observate de proprietar: …………………………………………………. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Data apariţiei mortalităţilor/Numărul de ovine și/sau caprine moarte………………….. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Sacrificări de necessitate………………………………………………………………... 

........................................................................................................................................... 

Data anunţării medicului veterinar……………………………………………………… 

Observaţii...........................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Medic veterinar de liberă practică: 

Data inspectării exploataţiei de către medicul veterinar de liberă practică ...................... 

Numărul de ovine și/sau caprine (pe categorii) deţinute la data inspectării 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Numărul de ovine și/sau caprine (pe categorii) la care s-au observat semnele clinice 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Semne clinice observate de medicul veterinar de liberă practică: 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Numărul de ovine și/sau caprine moarte, data apariţiei mortalităţilor………………….. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 

Tratament instituit (număr capete tratate şi medicaţia administrată) ………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Leziuni relevante observate la examenul necropsic…………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................



68 

 

........................................................................................................................................... 

Probe prelevate de medicul veterinar de liberă practică:  

 

Număr/Tip 

probă 

Data prelevare 

probe 

Data predării probelor 

la IP CRDV 

Rezultat 

Raport de încercări / Data 

    

    

    

 

Medic Veterinar Oficial:  

  

Detalii privind efectivul de ovine și/sau caprine la data şi ora efectuării anchetei:  

 

Categoria de 

ovine și/sau 

caprine 

Nr. de ovine 

și/sau caprine 

clinic sănătoase 

Nr. de ovine 

și/sau caprine 

bolnave 

Nr. de ovine 

și/sau caprine 

moarte 

TOTAL 

efectiv ovine și/sau 

caprine 

OVINE     

CAPRINE     

Total:       

 

Datele de identificare ale ovinelor și/sau caprinelor:  

 

Nr.  

crt 

OVINE/CAPRINE Număr identificare Sex Vârstă 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Semne clinice prezente în momentul efectuării anchetei (pe categorii de ovine și/sau 

caprine): ............................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Leziuni relevante observate la examenul necropsic: …………………………………… 

…………………………………………..………………………………………………

………………................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Alte specii de animale deţinute / număr capete:………………………………………… 
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.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Date privind furajarea: ………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Furaje – producţie proprie ................................................................................................ 

Furaje – achiziţie (provenienţă, alte detalii) …………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Hrănire cu resturi menajere din exploataţie?                      Da |_|            Nu |_| 

Hrănire cu resturi menajere din alte locaţii (alte gospodării/cantine etc)? Da|_|   Nu |_| 

Daca DA se specifică provenienţa……………………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................   

Posibile legături epidemiologice (trafic, achiziţie produse) cu ţări, zone, exploataţii 

unde evoluează pesta rumegătoarelor mici……………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

Dinamica efectivului de ovine și/sau caprine (ultimele 30 de zile):  
Număr ovine și/sau caprine intrate/data Număr ovine și/sau caprine ieşite / data 

Achiziţie Fătare Intrare 

temporară 

(montă, altele) 

Înstrăinare Sacrificare Moarte Ieşire temporară 

(montă, altele) 

       

       

 

Detalii cu privire la provenienţa intrărilor (posibile exploataţii sursă) şi destinaţiile 

ieşirilor (posibile exploataţii de contact)/transportatori, alte observaţii……………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Se practică înseminarea artificială?                            Da |_|             Nu |_|   

Numele şi adresa persoanelor implicate, sursa materialului seminal 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Gunoiul de grajd (păstrare, intrare din alte gospodării, livrare către alte locaţii) 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................   

Informaţii privind persoanele/vehiculele relevante epidemiologic care au avut acces în 

exploataţie (medic veterinar, tehnician veterinar, transportatori de furaje, proprietari/ 
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transportatori de ovine/caprine etc)……………………………………………………... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

Exploataţii cu ovine/caprine din vecinătate (relevante epidemiologic) cu descriere 

(distanţe, număr capete ovine/caprine, alte date relevante) ………………………… 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Efectiv estimat de ovine/caprine din localitate (număr gospodării /număr 

ovine/caprine) …………………………………………………………........................... 

...........................................................................................................................................

Existenţa exploataţiilor comerciale în apropiere (relevant epidemiologic – 3 – 10 km) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Posibile legături cu mediul silvatic  

Proprietar/rudă/prieten/vecin (relevant epidemiologic) cu legături în mediul silvatic 

(vânător, paznic vânătoare, pădurar, administrare forestieră /material lemnos etc) 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Ultima ieşire în mediul silvatic (fond vânătoare) - în ce împrejurări (relevant 

epidemiologic) ………………………………………………………………………….. 

...........................................................................................................................................

Activitatea de gestionare a vânatului în zonă (vânătoare , manipulare , spaţii frigorifice 

de păstrare carcase)……………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Fond de vânătoare în zonă/gestionar (asociaţia de vânătoare)………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Posibila origine a bolii…………………………………………………………………  

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Alte menţiuni / observaţii relevante epidemiologic........................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
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 Măsuri :  

 

Plasarea exploataţiei sub restricţie oficială (restricţie de mişcare ovine/caprine, alte 

animale, cadavre, carcase, carne, produse şi subproduse de ovine/caprine, furaje, gunoi 

de grajd, ustensile, alte materiale)  

Uciderea ovinelor și\sau caprinelor din gospodarie (nr. capete/categorie) ………… 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Recoltare şi afluire probe……………………………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Ecarisare la o unitate de neutralizare autorizată sanitar-veterinar sau prin 

metoda alternativă (îngropare şi/sau incinerare) ……………………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Afişarea de materiale informative în localitatea afectată cu privire la caracteristicile 

şi simptomatologia pestei rumegătoarelor mici (PRM) şi a modului de combatere a 

acesteia………………………………………………………………………………....... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Dezinfecţia exploataţiei: adapostului, aleilor, a gunoiului de grajd, furajelor, 

materialelor şi ustensilelor……………………………………………………………….  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

  

  

  

Medic veterinar oficial  

  

_____________________________  

  

_____________________________  
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STSA ____________________________  

 

Nr. __________ data ________________  

  

Anexă pentru completări la ancheta epidemiologică 

  

  

La data de ___/___/_____ se completează investigaţia epidemiologică pentru pesta 

rumegătoarelor mici în curtea/exploataţia proprietar…………………………………… 

........................................adresă cod exploatație ............................................................... 

nr. telefon....................................................... cu următoarele informaţii furnizate 

ulterior anchetei epidemiologice efectuate la suspiciune: ……………………………… 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

  

  

Sursa informaţiei (proprietar, medic zonal, poliţie, etc) ……………………………… 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

  

  

  

Medic veterinar oficial ........................................................................................  
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Formularul nr. 5: Model de Raport epidemiologic ce însoţeşte 

 Ancheta epidemiologică 

 
 

Raportul epidemiologic ce însoţeşte Ancheta epidemiologică 
 

Mişcările oamenilor către şi dinspre locaţie 

 
1. Vizitatori în locaţia infectată 

Numele Ocupația Adresa Nr. telefon Data în care 

a fost prezent în 

locaţia infectata 
     

     

     

     

 
Alte mişcări de vehicole 

 

2. Hrană, aşternut, dejecţii sau bălegar deplasate pe locaţie pe durata 

perioadei critice 

 
Tipul 

materialului 

Data deplasării Locaţia de origine 

a materialului 

Șoferul Numărul de 

înmatriculare 

al vehicolului 

Efectivul suspect a 

avut acces la 

material – detaliaţi 

      

      

      

      

 

3. Hrană, aşternut, dejecţii sau bălegar deplasate din locaţie pe durata 

perioadei critice 

 
Tipul 

materialului 

Data deplasării Locaţia de origine 

a materialului 

Șoferul Numărul de 

înmatriculare 

al vehicolului 

Efectivul suspect a 

avut acces la 

material – detaliaţi 

      

      

      

      

 

4. Echipament al fermei deplasat pe locaţie 

 

 
Tipul 

echipamentului 

Data 

deplasării 

Locaţia de 

origine a 

echipamentului 

Natura contactului 

cu efectivul de 

animale pe locaţia 

de origine 

Natura contactului 

cu efectivul de 

animale pe locaţia 

infectată 

Echipamentul 

putea fi contaminat 

în locaţia de origine 

înainte de deplasare – 

detaliaţi 
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5. Echipament al fermei deplasat din locaţie 

 
Tipul 

echipamentului 

Data 

deplasării 

Locaţia de 

origine a 

echipamentului 

Natura contactului 

cu efectivul de 

animale pe locaţia 

de origine 

Natura contactului 

cu efectivul de 

animale pe locaţia 

infectată 

Echipamentul 

putea fi contaminat 

în locaţia de origine 

înainte de deplasare – 

detaliaţi 
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Formular nr. 6: 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 (secția sănătate 

animală, clinica) ............................................... la data ___/___/_____ stabilindu-se 

diagnosticul..................................................................... și tratamentul 

................................................................................................................................... 

înscris 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 

       ................................................... 

       semnatura și parafa 

Asistenți: 

............................................. 

……………………………… 

Proprietar ............................................ 
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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, 

            ..................          .......................... 

 

Şef Secţiei sănătatea şi bunăstarea animalelor, 

.............................. 
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Formular nr. 9. Model de Dispoziție de instaurare a zonelor  

de protecţie și supraveghere 

CLCB raionul/municipiul ___________________________________________  

Nr._____Data____ / _____ / __________ 
 

Dispoziție de instaurare a zonelor de protecţie și supraveghere 
cu confirmare de trimitere /cu confirmare de primire 

 
Consiliului Local de pe lângă Primăria localităţii .......................................................................... 
Adresa............................................................................................................................................. 
Ca urmare a confirmării oficiale de boală de Pesta rumegătoarelor mici (PRM) la efectivul de 
ovine/caprine din exploataţia..............................localitatea.................................., Centrul local de 
combatere a bolilor  din raionul/municipiul.............................................................eliberează 
următoarea  
 

Dispoziție 
Având în vedere că în data de ........................, la efectivul de animale din exploataţia 
..............................................................,din localitatea.........................................................................., 
adresa................................................................raionul/municipiul.....................................................se 
confirmă  focarul PRM, se instituie în jurul focarului o zonă de protecţie de minimum 3 km, în raza 
localităţilor............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
De asemenea, pe o rază de cel puțin 10 km de la focar, se instituie o zonă de supraveghere, în raza 
localităţilor:........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
În aceaste zone, Autoritatea competentă va aplica următoarele măsuri: 

a) un recensământ al  tuturor exploataţiilor, cât de repede posibil; 
b) toate exploataţiile comerciale şi cele noncomerciale sunt vizitate de medicul veterinar oficial, 

cât de repede posibil, pentru examinarea clinică a animalelor şi se colectează probe pentru 
teste de laborator în conformitate cu Manualul de Diagnostic.Trebuie ţinută o înregistrare a 
unor astfel de vizite şi a aspectelor relevante identificate la exploataţia vizitată. Exploataţiile 
noncomerciale sunt vizitate de către medicul veterinar oficial şi înainte de ridicarea măsurilor 
de restricţie; 

c) cadavrele animalelor moarte sunt ecarisate cât de repede posibil; 
d) vehiculele şi echipamentele utilizate pentru transportul animalelor, carnea, furajele, gunoiul, 

purinul şi aşternutul, precum şi orice alt material sau substanţă pasibil să fie contaminate, 
sunt supuse, fără întârziere uneia sau mai multor proceduri de dezinfecție și, unde este 
cazul, de denaturare; 

e) toate părţile de vehicule utilizate pentru transportul personalului sau al altor persoane care 
intră sau părăsesc exploataţiile, pasibile să fie contaminate, sunt supuse, fără întârziere 
uneia sau mai multor proceduri de decontaminare și dezinfecţie; 

f) orice morbiditate sau mortalitate în exploataţiile din zona de restrictie, este imediat raportată 
autorităţii competente, care va realiza investigaţii corespunzătoare, în conformitate cu 
Manualul de Diagnostic; 

g) orice persoană care intră sau care iese din exploataţiile din zona de protecţie  trebuie să 
respecte măsurile corespunzătoare de biosecuritate, destinate  prevenirii difuzării PRM; 

h) cu excepţia personalului exploataţiei afectate şi a personalului care aplică măsurile de 
control, nici o altă persoană nu poate pătrunde în focar. 

 
Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

 
Cu stimă, 
 

Nume……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipa 
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Formular nr. 10: Model de Fișă de evaluare 

 

 

Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor  

 

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 ______________________ 
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- 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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Formular nr. 11: Model de Dispoziție de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de 

dermatoză nodulară contagioasă  

 

CLCB raionul/municipiul____________________________________________ 

Nr._____Data____ / _____ / __________ 

 

Dispoziție  

de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de pesta rumegătoarelor mici  

 

Proprietar..........................................................Adresa..................................................... 

 

Stimate domn/doamnă, 

Ca urmare a constatării oficiale a suspiciunii/confirmării de pesta rumegătoarelor 

mici la ovine/caprine, la efectivul dvs. de animale, Centrul Local de Combatere al 

Bolilor din raionul/municipiul...................................................., eliberează urmatoarea 

  

Dispoziție 

 

Având în vedere că în data de___/___/_____, la efectivul de animale din exploataţia 

dumneavoastră se suspicionează/confirmă boala pesta rumegătoarelor mici la 

ovine/caprine şi pentru a reduce pericolul de răspândire a acestei boli în efectivele 

învecinate de animale, prin prezenta dispoziţie se ordonă uciderea imediată şi 

îndepărtarea fără incidente a animalelor care se află în exploataţie dvs., precum şi a 

carcaselor, şi furajelor provenite de la acestea. 

Contestarea unei ordonanţe de ucidere şi de îndepărtare fără incidente nu are efect de 

amânare. 

Toate spaţiile şi adăposturile în care au fost ţinute animale bolnave sau suspecte de 

boală precum şi obiectele de orice fel care ar putea fi purtătoare de agenţi patogeni, 

inclusiv vehiculele care au intrat în contact cu aceste animale trebuie imediat curăţate 

şi dezinfectate, conform indicaţiilor medicului veterinar oficial. 

Gunoiul se va ambala într-un loc inaccesibil animalelor, dezinfectat conform 

indicaţiilor medicului veterinar oficial şi ţinut acolo cel puţin trei săptămâni; 

Scurgerile lichide din adăposturile de animale sau din alte locuri în care au fost ţinute 

acestea trebuie dezinfectate conform indicaţiilor medicului veterinar oficial. 

 

Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă incalcarea legii și se sancționează în 

conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Cu stimă, 

 

Nume……………………………… Funcţie…………………….. Semnătura……………….. 
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Formularul nr. 12: Model de 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 in vedere următoarele: 

- confirmarea unui focar de pesta rumegătoarelor mici la ovine/caprine în 

exploatația ____________________________________proprietar / administrator 

______________________________; 

- faptul ca, în raionul / municipiul__________________________,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 din raionul/municipiul______________________ solicită 

acordul dumneavoatră pentru neutralizarea prin îngropare, scop în care va solicita 

alocarea unei parcele de pământ, cu următoarele caracteristici, în 

localitatea__________________________ în vecinătatea______________________: 

 

- să fie plasată la minimum 500 m în aval de direcţia de curgere a apei subterane, 

în afara perimetrului locuibil sau al altor obiective economice, militare sau 

culturale; 

- să fie plasată în afara ariei de vizibilitate a drumurilor şi a căilor ferate; 

- să nu fie plasate pe direcţia dominantă a vântului care să transporte emisii de 

mirosuri spre ariile locuite; 

- să se afle pe o zonă cu teren stabil, nealunecos; 

- să nu se  afle într-o zonă inundabilă; 

- să nu se afle în calea torentelor sau a unor zone cu risc înalt de inundaţie; 

- să nu se afle în ariile protejate sau de protecţie sanitară a surselor de apă  

potabilă sau a surselor de colectare a apelor minerale ; 

- să fie plasate pe un teren rezistent la apă sau greu permeabil. 

 

 

Data..........................................       Semnătura (Primar) 

 ....................................................... 
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Formularul nr. 13: Model de 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 

(m
2
) 

Preparatul 

utilizat 

Temperatura 

(
0
C) 

Concentraţia 

(%) 

       

       

       

       

       

 TOTAL:      

 
Temperatura mediului fiind de________ 

0
C 

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. 14: 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 ....................................... 
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