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Planul de măsuri 

privind combaterea focarului de pestă porcină africană din localitatea Laz-

Firtănuș, comuna Avrămești, județul Harghita, precum și măsurile care se 

impun în zonele de restricție 

În data de 04.01.2023 în localitatea Laz-Firtănuș, com. Avrămești, județul Harghita,  
s-a confirmat existența virului pestei porcine africane, la porc domestic. 

În exploatația în care a apărut boala, existau 2 capete porcine neidentificate. În data 
de 01.01.2023, proprietarul a găsit unul dintre porci, bolnav și l-a sacrificat de 
necesitate. În data de 02.01.2023 a observat probleme de sănătate și la celălalt porc, 
anunțând de data asta și medicul veterinar concesionar din localitate, care a anunțat 
la rândul său reprezentanții DSVSA Harghita. Datorită locului greu accesibil deplasarea 
la fața locului s-a putut realiza în data de 03.01.2023, dată la care și celălalt porc a 
fost găsit mort, s-au recoltat probe de organe și țesuturi, în vederea examenului de 
laborator. Cele două cadavre au fost neutralizate prin îngropare cu ajutorul Unității  
locale de sprijin Avrămești, fiind efectuată și dezinfecția locului. Probele au fost 
expediate la L.S.V.S.A. Brașov, în dimineața zilei de 04.01.2023. Acestea au ieșit 
pozitive, conform B.A nr. 10011/04.01.2023. 

Coordonatele GPS ale exploatației sunt: latitudine: 46.394146; longitudine: 25.043428. 

Codul exploatației: RO0839090005. 

Adresa exploatației: comuna Avrămești, sat Laz-Firtănuș, județul Harghita. 

Proprietar exploatație: f. n. 

Măsurile care urmează a fi luate în vederea combaterii focarului sunt în 

conformitate cu: 

• Decizia nr. 1 al CNCB din data de 15.11.2022; 

• Regulamentul (UE) 429/2016; 

• Regulamentul (UE) 687/2020; 

• Regulamentul (UE) 689/2020; 

• Regulamentul (UE) 625/2017; 

 

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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• HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea 

Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei 

porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative. 

• ORDIN nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, 

prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 

mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice 

de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul 

siguranţei alimentelor. 

• HOTĂRÂRE nr. 1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale 

tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 

focarelor de boli transmisibile ale animalelor. 

Măsuri generale 
 

(1) Informarea, atenționarea crescătorilor de suine prin mass-media și afișarea 
la sediul primăriei asupra obligațiilor ce le revin pentru prevenirea și 
combaterea pestei porcine africane.  
Aceste măsuri constau în izolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, 
interzicerea circulației animalelor, produselor și persoanelor în locurile 
presupuse a fi contaminate, anunțarea medicului veterinar în cazul 
observării unor comportamente și semne clinice de boală la porcine, 
interzicerea creșterii porcinelor domestice în spații neîngrădite și 
neprotejate împotriva contactului cu porcii mistreți, porcii să nu fie furajați 
cu resturi alimentare, deșeuri de origine alimentară, să evite contactul între 
porcii domestici și produse sau subproduse provenite de la porcii mistreți, 
inclusiv de la cei vânați sau morți; 

 
Răspunde: DSVSA Harghita, proprietarul exploatației. 

(2) Orice substanță, furaj sau deșeu susceptibil de a fi contaminat, va fi supus 
procesării; toate materialele de unică folosință potențial contaminate, în 
special cele utilizate pentru operațiunile de ucidere, vor fi distruse; aceste 
măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar 
oficial; 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarul exploatației,  

DSVSA HARGHITA. 

(3) La intrările și ieșirile din exploatația infectată se vor instala 

dezinfectoare  pietonale individuale de picior (spre exemplu cu var cloros), 
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facilități pentru schimbarea încălțămintei și pentru spălarea mâinilor. 

Substanțele necesare pentru dezinfectoarele individuale vor fi asigurate de 

către autoritățile publice locale; 

 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarul exploatației,  

DSVSA HARGHITA. 

 

(4) Clădirile destinate adăpostirii porcinelor, echipamentul, așternutul pentru 
animale, gunoiul de grajd, purinul, susceptibile de a fi contaminate trebuie 
curățate și dezinfectate. 

 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarul exploatației,  

DSVSA HARGHITA. 

 

 (5) Este interzisă scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, 
produse din carne de porc și orice alte produse care conțin astfel de carne, 
precum și a furajelor, ustensilelor, a altor obiecte și deșeuri susceptibile de 
a transmite pesta porcină africană, din exploatația afectată, fără avizul 
DSVSA HARGHITA.  

 

Răspunde: proprietarul exploatației, Unitatea Locală de Sprijin,  
IPJ HARGHITA, IJJ HARGHITA. 

(6) Circulația persoanelor înspre sau dinspre exploatația contaminată se va face 

doar cu avizul DSVSA HARGHITA după prealabila dezinfecție.  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarul exploatației. 

 

(7) Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploatația contaminată 
se va face doar cu avizul DSVSA HARGHITA.  

 
Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarul exploatației. 

(8) Înaintea intrării pe drumurile publice, vehiculele utilizate la exploatarea 
pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în lucrările agricole, vor fi 
dezinfectate de către personal instruit, pentru prevenirea răspândirii 
virusului. 

Răspund: Operatorii vehiculelor. 

 

(9) Se va efectua ancheta epidemiologică preliminară și apoi ancheta 
epidemiologică finală.  

 

Răspunde: DSVSA HARGHITA 

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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(10) Trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor, cât de 
repede posibil: după stabilirea zonei de protecție, aceste exploatații vor fi 
vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de șapte zile, în vederea 
efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al 
mărcilor de identificare a porcilor; 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, DSVSA HARGHITA. 

(11) La intrarea și ieșirea din piețe, târguri de legume, adunări, autoritățile 
administrației publice locale, cu sprijinul DSVSA Harghita, vor institui filtre 
pentru dezinfecție, prin utilizarea dezinfectoarelor de picior pentru pietoni, 
dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit 
cu mijloace de dezinfectare portabile; 

 Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, organizator târg. 

(12) Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul 
porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi 
contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) 
sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, se va face dezinsecția și 
tratarea acestora cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion 
sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona 
fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport 
de către autoritatea competentă;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor,  
DSVSA HARGHITA. 
 

(13) Toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați  
medicului veterinar și DSVSA Harghita, care procedează la investigațiile 
corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor. 

(14) Se interzice cu desăvârșire sacrificarea pocinelor din zona contaminată fără 
avizul DSVSA Harghita (sacrificarea se poate face doar în prezența medicului 
veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem);  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor,  
DSVSA HARGHITA. 
 

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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(15) Materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile 
situate în interiorul zonei de protecție. 

 

Răspunde: proprietarii exploatațiilor. 

(16) Se va face campania de informare continuă privind PPA și măsurile care 
trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului, pentru: proprietarii 
de porcine, administratori ferme, vânători, gestionari fonduri cinegetice, 
medici veterinari;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, DSVSA Harghita, Colegiul Medicilor     
Veterinari - filiala HR. 

 
 

 
Măsurile din zona de protecţie: 
 

Localitățile care se încadrează în zona de protecție (3 km în jurul focarului) 
sunt: comuna Avrămești cu localitățile Laz-Firtănuș, Medișoru-Mic și Goagiu. 
 
(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor cât de 
repede posibil: aceste exploatații vor fi vizitate de un medic veterinar oficial 
într-un termen de șapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al 
porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor. 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, D.S.V.S.A. HARGHITA. 

(b) porcii din exploatațiile aflate în zona de protecție nu pot părăsi aceste 
exploatații până la stingerea focarului de pestă porcină africană și ridicarea 
măsurilor de restricție din zona de protecție; 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor, D.S.V.S.A. 
HARGHITA. 

(c) este interzisă circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau 
private (cu acordul proprietarilor). Această interdicție nu trebuie să se aplice 
la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, I.P.J. HARGHITA, D.S.V.S.A. HARGHITA. 

(d) orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să 
respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de 
propagare a virusului pestei porcine africane;  

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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Răspunde: proprietarii exploatațiilor. 

(e) camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul 
porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi 
contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) 
sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, se va face dezinsecția și 
tratarea acestora cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion 
sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără 
a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de 
către autoritatea competentă;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor, D.S.V.S.A. 
HARGHITA. 

(f) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în zona de 
protecție, nici nu poate ieși din aceasta, fără autorizarea D.S.V.S.A. Harghita;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, I.P.J. HARGHITA 

(g) toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați 
medicului veterinar și D.S.V.S.A. Harghita, care procedează la investigațiile 
corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic;  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor. 

(h) se interzice cu desăvârșire sacrificarea porcinelor fără avizul D.S.V.S.A. 
Harghita (sacrificarea se poate face doar în prezența medicului veterinar 
pentru efectuarea examenului ante și post mortem);  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor, D.S.V.S.A. 
HARGHITA. 

(i) scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne 
de porc și orice alte produse care conțin astfel de carne din zonă este 
interzisă, fără avizul D.S.V.S.A. Harghita;  

Răspund: proprietarii exploatațiilor, I.P.J. HARGHITA, D.S.V.S.A. HARGHITA. 

(j) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi 
exploatațiile situate în interiorul zonei de protecție; 

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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Răspund: proprietarii exploatațiilor. 

(k) orice persoană care intră sau iese din exploatațiile cu porcine trebuie să 
respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de 
propagare a virusului pestei porcine africane;  

Răspund: proprietarii exploatațiilor. 

(l) vor fi identificate toate intrările – ieșirile din localități aflate în zona de 
protecție, în vederea înființării imediate de puncte de control trafic, astfel 
încât să fie prevenite ieșirile din zona afectată a animalelor vii sau a cărnii 
și/sau produselor din carne de porc; aceste verificări se vor realiza inclusiv cu 
echipe mobile care vor monitoriza / controla toate zonele aparținând 
localităților afectate;  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, I.P.J. HARGHITA. 

(m) se vor identifica de îndată toate căile posibile de intrare/ieșire, a 
persoanelor, din zona de protecție în vederea controlului dezinfecției; 
drumurile cu circulație scăzută se vor bloca;  

Răspund: Unitatea de sprijin, I.P.J. HARGHITA. 

(n) se va face campania de conștientizare privind Planul de măsuri aprobat de 
CLCB;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține cel puțin până când: 

(a) operațiunile de curățare, dezinfecție și dacă este necesar, de dezinsecție a 
exploatației infectate sunt terminate; 

(b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice 
și/sau de laborator, efectuate în conformitate cu Regulamentul delegat UE 
687/2020, anexa 10. 

Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea 
termenului legal de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de 
dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. 

http://www.harghita.dsvsa.ro/
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Răspunde: D.S.V.S.A. HARGHITA 

Măsurile care se vor aplica în zona de supraveghere 

Localitățile care se încadrează în zona de supraveghere (7 km în jurul zonei 
de protecție) sunt: comuna Avrămești cu localitățile Cechești, Avrămești, 
Andreeni, Firtănuș, comuna Atid cu localitățile Atid, Cușmed, Crișeni, Inlăceni, 
comuna Lupeni cu localitatea Firtușu, comuna Șimonești cu localitățile 
Șimonești, Cehețel, Turdeni, Tărcești, Bențid, Cobătești, Cădaciu-Mic, 
Nicoleni, Medișoru-Mare, Chedia-Mică, Chedia-Mare, Rugănești, comuna Săcel 
cu localitatea Șoimușu-Mic, localitățile Bezid, Ceie și Solocma din județul 
Mureș. 

(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor de porcine; 

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, D.S.V.S.A. HARGHITA. 

(b) este interzisă circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau 
private (cu acordul proprietarilor). Această interdicție nu trebuie să se aplice 
la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire.  

Răspund: D.S.V.S.A. HARGHITA, Unitatea Locală de Sprijin, I.P.J. HARGHITA, 
I.J.J. HARGHITA. 

(c) porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți până la stingerea 
focarului de pestă porcină africană şi ridicarea măsurilor de restricţii din zona 
supraveghere.  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor, D.S.V.S.A. 
HARGHITA. 

(d) orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să 
respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de 
propagare a virusului pestei porcine africane.  

Răspund: proprietarii exploatațiilor. 

(e) camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul 
porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi 
contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) 
sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, se va face se va face 
dezinsecția și tratarea acestora cât mai repede după contaminare. Nici un 
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camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi 
zona fără a fi curățat și dezinfectat;  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor. 

(f) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din 
exploatație, fără autorizarea DSVSA Harghita, în următoarele șapte zile de la 
stabilirea zonei;  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor. 

(g) toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați 
la DSVSA Harghita, care procedează la investigațiile corespunzătoare în 
conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;  

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor 

(h) se interzice cu desăvârșire sacrificarea porcinelor fără avizul DSVSA 
Harghita (sacrificarea se poate face doar în prezența medicului veterinar 
pentru efectuarea examenului ante și post mortem). 

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii exploatațiilor, D.S.V.S.A. 
HARGHITA. 

(i) este interzisă scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, 
produse din carne de porc și orice alte produse care conțin astfel de carne din 
zonă.  

Răspund: proprietarii exploatațiilor, I.P.J. HARGHITA, D.S.V.S.A. HARGHITA. 

(j) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi 
exploatațiile situate în interiorul zonei de supraveghere. 

Răspund: proprietarii exploatațiilor. 

(k) se va face campania de conștientizare privind Planul de măsuri aprobat de 
CLCB;  

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin. 

(l) se interzice organizarea de concursuri, târguri și expoziții de animale; 
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Răspunde: D.S.V.S.A. Harghita. 

Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menține cel puțin până 
când: 

(a) operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție 
a exploatațiilor infectate sunt terminate; 

(b) toți porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene 
clinice, în conformitate cu Regulamentul delegat UE 2020/687, anexa 10.  

În vederea descurajării comerțului ilicit cu porcii vii, carne și produse din carne 
se vor face controale în trafic pe întreg teritoriul județului Harghita. 

Anunțarea imediată a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte în rândul 
porcinelor, reprezintă un avantaj în controlul și eradicarea pestei porcine 
africane. 

Răspunde: DSVSA HARGHITA 

 

  Prefect                    Director executiv DSVSA Harghita,                Șef  SCOSBA      

PETRES Sándor                     Dr. ISTVÁN Robert                        Dr. FODOR Levente
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