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PROGRAMUL DE MĂSURI
privind combaterea cazurilor de Pestă Porcină Africană la un mistreț mort (os) pe
FV 34 Cazacu, aparţinȃnd AJVPS PRAHOVA, pe raza UAT Gura Vitioarei, Sat
Fundeni, județul Prahova precum și măsurile care se impun în zona afectată
În data de 12.05.2020, gestionarul fondului cinegetic, domnul Dicu Adrian a adus la LSVSA
Prahova o probă de os lung de la un mistreţ găsit mort în data de 11.05.2020, pe raza UAT Gura
Vitioarei, satul Fundeni.
În data de 14.05.2020, proba a fost trimisă la IDSA București, în vederea confirmării,
emiţȃndu-se Ba nr.12075/14.05.2020.
Pe FC 34 Cazacu au mai fost confirmate 4 cazuri pozitive pentru PPA la mistreţi găsiţi morţi.
Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcină africană sunt în
conformitate cu Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002.

Măsurile dispuse
Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, compusă
din:
1.zona infectată cu o rază de 8 km ȋn jurul cazului, în care sunt cuprinse următoarele localităţi
din judeţul Prahova: comuna Gura Vitioarei (satele Fundeni, Gura Vitioarei, Poiana Copăceni, Bughea
de Jos, Făgetu), comuna Predeal Sărari (satele Sărăţel, Vitioara de Sus), orașul Vălenii de Munte,
comuna Gornet (satele Gornet, Bogdănești, Cuib, Nucet), comuna Măgurele (satele Coada Malului,
Măgurele, Iazu), comuna Bălţești (satele Bălţești, Podenii Vechi), comuna Lipănești (satele Lipănești,
Satu Nou, Zamfira), comuna Dumbrăvești (satele Dumbrăvești, Sfȃrleanca, Plopeni Sat, Găvănel,
Mălăieștii de Jos, Mălăieștii de Sus), comuna Vărbilău (satele Vărbilău, Coţofenești, Poiana Vărbilău),
comuna Cocorăștii Mislii (satele Goruna, Tipărești), comuna Vȃlcănești (satele Vȃlcănești, Cȃrjari,
Trestioara).
În zona infectată sunt cuprinse fondurile cinegetice: 34 Cazacu, 38 Bratia aparţinȃnd
AJVPS Prahova, 33 Nucet aparţinȃnd AVPS Cormoranii, 37 Cocorăști aparţinȃnd AVPS
Cȃmpina, 36 Cosmina aparţinȃnd Asociaiaei Artemis Hunting Club.
2.zona tampon (de control temporar), de 5 km în exteriorul zonei infectate, zonă ȋn care
sunt cuprinse următoarele localităţi din judeţul Prahova: comuna Teișani (satele Bughea de Sus, Teișani,
Ștubeiu, Olteni, Valea Stȃlpului), comuna Drajna (satele Drajna de Jos, Piţigoi, Piatra), comuna Predeal
Sărari (satele Poienile, Tulburea, Tulburea Văleni, Predeal, Zȃmbroaia, Bobicești), comuna Surani
(satul Păcuri), comuna Păcureţi (satele Păcureţi, Slavu, Curmătura, Bȃrzila, Matiţa), comuna Șoimari
(satul Măgura), comuna Podenii Noi (satele Podenii Noi, Sălcioara, Podu lui Galben, Sfăcăru, Ghiocel,
Mehedinţa), comuna Bălţești (satul Izești), comuna Plopu (satul Gȃlmeia), orașul Boldești Scăeni
(localităţile componenete Boldești Scăeni, Seciu), comuna Lipănești (satul Șipotu), comuna Păulești
(satele Cocoșești, Găgeni), orașul Plopeni, comuna Cocorăștii Mislii (satul Cocorăștii Mislii), orașul
Băicoi (localitatea componentă Ţintea), comuna Scorţeni (satul Bordenii Mari), comuna Telega (satul
Buștenari), comuna Cosminele (satele Cosmina de Sus, Cosmina de Jos, Poiana Trestiei, Drăghicești),
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comuna Vărbilău (satele Livadea, Podu Ursului), comuna Aluniș (satul Ostrovu), orașul Slănic
(localităţile componente Slănic, Prăjani).
În zona tampon sunt cuprinse următoarelre fonduri cinegetice: 35 Păltinet, 31
Căldărușanca, 32 Șoimari, 40 Iordăcheanu, 39 Plopu, 2 Berceni aparţinȃnd AJVPS Prahova, 1
Păulești aparţinȃnd Asociaţiei Trei Stejari , 17 Florești, 19 Mislea aparţinȃnd AVPS Cȃmpina.
Măsuri dispuse la nivelul fondurilor cinegetice din zona afectată (zona infectată și zona tampon)
Măsuri la nivelul fondurilor cinegetice
(a)
în zona afectată se recoltează, în termen de 60 de zile de la confirmarea bolii, integral mistreții
prin metode cinegetice care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire, precum si inspecţii
periodice pentru depistarea mistretilor morti/bolnavi.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(b)
de la toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie
recoltate probe pentru examen de depistare a pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de
diagnostic.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova și D.S.V.S.A. Prahova
(c)
recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar oficial
sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice, instruiți de DSVSA Prahova,
iar în funcţie de rezultatele analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, conform prevederilor
art. 15, alin. 2, literele c) și d) din Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006.
Răspund: D.S.V.S.A. Prahova, gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(d)
mistreții vor fi transportați în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spații frigorifice
și alte asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți în condiții igienice și de refrigerare, pȃnă la
primirea rezultatelor de laborator.
În cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru
consumul propriu al vânătorului.
Eviscerarea/ jupuirea mistreţilor împușcaţi și părţile nedestinate consumului uman se va efectua
în condiţii de biosecuritate, în spaţii amenajate sau la nivelul centrelor de colectare/spaţiilor frigorifice
în vederea distrugerii (îngropare/incinerare).
În cazul unei carcase pozitive, această, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în
momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau
ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de
către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova si D.S.V.S.A. Prahova
(e)
amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Prahova, după consultarea prealabilă a
Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației Naționale Apele Române,
a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației publice locale, pe a cărei rază
teritorială a fost identificat cazul.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova, D.S.V.S.A. Prahova,
Direcția de Sănătate Publică Prahova, structurile subordonate Administrației Naționale Apele
Române, Agenția pentru Protecția Mediul Prahova.
(f)
mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator pozitiv la PPA vor fi
puse la dispoziție de gestionarii fondurilor cinegetice.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(g)
cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi îngropați/incinerați odată
cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi
dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(h)
se vor vâna imediat integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din
Legea vânătorii nr. 407/2006, cu exceptia speciilor protejate de lege.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
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(i)
vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic,
personal cinegetice angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal
abilitat.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(j)
la intrările și ieșirile din zona infectată se vor instala dezinfectoare individuale - termen imediat,
după aprobarea prezentului Plan de Măsuri.
Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.
(k)
substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autoritățile
publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Prahova din
fonduri cu destinație special pentru PPA.
Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.
(l)
plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi
neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor.
(m)
înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și
neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.
Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor.
(n) toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora dintr-o
solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
Răspund: proprietarii utilajelor agricole.
(o)
suspendarea administrării de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepția zonelor în
care s-au semnalat pagube în culturile agricole.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestiera Prahova.
(p)
interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanța.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor cinegetice și proprietarii
animalelor.
(q)
interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră
Prahova.

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor cinegetice din toate zonele neafectate
(a)
în fondurile cinegetice aflate în afara zonei afectate din judeţul Prahova, în termen de 60 de zile
de la aprobarea prezentului program de măsuri, se realizează reducerea efectivului de mistreți prin
vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de
nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/km², conform
prevederilor Directivei nr. 60/2002.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(b)
recoltarea probelor la mistreții vânați, împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar
oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor de cinegetice; pe baza acestora se
decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatelor probelor, în maximum 48 ore de la
prelevarea acestora, după cum urmează:

în cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru
consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub
control oficial.

în cazul unei carcase pozitive, această, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în
momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau
ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de
către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice,D.S.V.S.A. Prahova.
(c)
se vânează prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Prahova, în limita
cotelor cinegetice, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative, cu excepţia speciilor
protejate de lege.
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Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.
(d)
vânătoarea organizată în zonele neafectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic,
personal cinegetice angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal
abilitat.
Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, Garda Forestieră Prahova.

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată
La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri:
(a)
efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile; acesta
este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica
la fiecare inspecție.
Răspund: D.S.V.S.A. Prahova, Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.
(b)
toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de
porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu
porcii din exploatație.
Răspund: proprietarii de animale.
(c)
nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente,
ținând seama de situația epidemiologică.
Răspund: proprietarii de animale.
(d)
prin grija autorităților publice locale, la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale
exploatațiilor care dețin porci, se vor instala, imediat, dezinfectoare individuale și, dacă este necesar, se
vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinsecție.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.
(e)
substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de către autoritățile
publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Prahova din
fonduri cu destinație special pentru PPA.
Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.
(f)
se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu
porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.
Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor.
(g)
toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în
exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane.
Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Prahova.
(h)
nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament
care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de
porcine.
Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, gestionarii fondurilor cinegetice, vânătorii.
(i)
porcii și materialul lor seminal nu părăsesc zona infectată în scopul comerțului intracomunitar.
Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Prahova.
Toate măsurile stabilite sunt în conformitate cu:

prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în
România, aprobat prin Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență.

Hotărârea nr.2/06.07.2018 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţelor extraordinare ale
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

prevederile Deciziilor nr. 1/24.10.2018 si nr.3/04.12.2018 a Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență;

prevederile Deciziei nr.1/24.07.2019 a Comitetului National de Combatere a Bolilor prin care se
aproba Planul de masuri pentru combaterea PPA in Romania;

prevederile Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002;
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Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni de la
constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată determinată și
rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni.
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