ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru aprobarea Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea,
prevenirea și controlul pestei porcine africane în România

Având în vedere faptul că apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea
siguranţei alimentelor în deplină concordanţă cu legislaţia europeană reprezintă
obiectivul major al serviciilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
din România, iar îndeplinirea acestor deziderate se realizează prin aplicarea
Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și
protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, program realizat, la nivelul exploatațiilor
nonprofesionale, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică,
întrucât evoluția deosebit de agresivă a pestei porcine africane are drept
consecință blocarea întregului sector de creştere a suinelor, producând pagube
economice majore, prin cheltuielile impuse de combaterea bolii şi prin
pierderile înregistrare de producătorii de carne de porc cărora li se aplică
restricţii cu privire la comerţul intracomunitar şi la export,
ținând cont de faptul că, în contextul epidemiologic actual al evoluţiei
pestei porcine africane pe teritoriul României și având în vedere ritmul alert de
transmitere a virusului, se impune luarea de măsuri urgente pentru combaterea
acestei boli, atât în cazul porcilor domestici, cât și în cazul populației de
mistreți,
luând în considerare faptul că se impune stabilirea, în regim de urgență, a
unui plan de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul
pestei porcine africane în România,
ținând cont de faptul că este necesară crearea, în regim de urgență, a
cadrului legislativ național necesar pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind
bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor
acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) și a
Regulamentului Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de
completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli
listate, care se vor aplica începând cu 21 aprilie 2021,
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întrucât numai prin această soluţie legislativă poate fi asigurată, în regim
de urgenţă, deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea creșterii
porcinelor pe teritoriul României în condiții de siguranță, prin aplicarea unor
măsuri urgente de supraveghere, prevenire și control a pestei porcine africane,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public
general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se aprobă Planul de măsuri de urgență pentru supravegherea,
prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se
abrogă Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național
de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru
completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 920 din 16 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM – MINISTRU
FLORIN – VASILE CÎȚU
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Anexa
Planul de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul
pestei porcine africane în România

Capitolul I
Obiectiv, scop, domeniu de aplicare și definiții

Art. 1. - Obiectiv şi scop
(1) Prin prezentul plan de măsuri de urgență se stabilesc norme de
prevenire şi control al pestei porcine africane la porcinele deținute şi sălbatice în
România cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății animalelor,
respectiv a consecințelor economice, sociale, culturale și de mediu prin aplicarea
măsurilor de control al pestei porcine africane.
(2) Normele cuprinse în prezentul plan prevăd:
a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea
acestora;
b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate pentru
fiecare tip de exploataţie;
c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor
noncomerciale şi comerciale;
d) strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi;
e) creşterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine animală;
f) campanii de conştientizare;
g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României;
h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control
oficial interinstitutional de către autoritățile competente, în vederea urmăririi
implementării planului de acțiuni de urgență pentru supravegherea, prevenirea și
controlul pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei.
Art. 2. - Domeniul de aplicare
(1) Prezentul plan se aplică:
a)
porcinelor deţinute, inclusiv mistreţii din crescătoriile şi complexurile
de vânătoare;
b)
porcinelor sălbatice;
c)
materialului germinativ;
d)
produselor de origine animală;
e)
subproduselor de origine animală, fără a aduce atingere normelor
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și a prevederilor legislației
naționale specifice;
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f)
instalațiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor și tuturor
celorlalte materiale și căi de infectare implicate sau potențial implicate în
răspândirea pestei porcine africane.
Art. 3. – Definiţii
În sensul prezentului Plan, se aplică următoarele definiții:
a) porcine deținute - porcinele care sunt deținute de oameni;
b) porcine sălbatice - alte porcine decât porcinele deținute;
c) operator - orice persoană fizică sau juridică care deține în proprietate
animale ori care este responsabilă cu întreținerea acestor animale;
d) persoană care lucrează cu animale - înseamnă o persoană fizică sau
juridică care are o legătură profesională cu animale sau cu produse de
origine animală, cu excluderea operatorilor și a medicilor veterinari;
e) biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să
reducă riscul de introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor către, de la
sau în cadrul unei populații de animale sau al unei unități, al unei zone, al
unui compartiment, al unui mijloc de transport sau al oricăror alte
instalații, incinte sau amplasamente;
f) exploatație de porcine în aer liber – exploataţii în care porcii sunt
ținuți temporar sau permanent în aer liber;
g) exploataţie noncomercială de porcine - exploataţia de subzistenţă,
înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a
Aninalelor, denumit în continuare SNIIA, deţinută de persoane fizice
neînregistrate la oficiul registrului comerţului, denumit în continuare ORC,
în care porcii sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru
consum familial şi respectă regulile prevăzute de legislaţia în vigoare;
h) exploatația comercială de porcine - exploataţie care este autorizată
sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice şi persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane
juridice organizate în condiţiile legii, înregistrată şi autorizată de oficiul
registrului comerţului, care este înregistrată în SNIIA şi în care sunt
respectate regulile specifice de biosecuritate;
i) sistem semideschis de creștere a porcinelor - sistemul definit conform
art. 1 lit. s) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de
suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019;
j) complex de vânătoare - sistemul format din una sau mai multe
crescătorii de vânat, suprafețe de teren, amenajări și instalații specifice,
definit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de
vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004;
k) crescătorie de vânat - sistemul de amenajări, instalaţii şi constructii
definit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 486/2004;
l) unitate epidemiologică - un grup de animale cu aceeași probabilitate
de expunere la un agent patogen;
m) subproduse de origine animală - înseamnă corpuri întregi sau părți de
animale, produse de origine animală sau alte produse obținute din animale
care nu sunt destinate consumului uman, cu excluderea materialului
germinativ;
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n) autorităţi competente – autorităţile definite la art. 3 pct. 3 din
Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului
din 15 martie 2017 (Regulamentul privind controalele oficiale);
o) agent patogen - un agent transmisibil la animale sau la oameni
susceptibil de a provoca o boală la animale;
p) risc - probabilitatea apariției și magnitudinea probabilă a consecințelor
biologice și economice ale unui efect negativ asupra sănătății publice sau
asupra sănătății animale;
q) reținere oficială – procedura definită la art. 3 pct. 47 din Regulamentul
(UE) 2017/625.
r) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine
animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora,
incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora,
după caz;
s) neutralizarea subproduselor de origine animală - activitatea de
ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau
de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse
stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau
om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de
legislația în vigoare;
t) transportator - înseamnă un operator care transportă animale în nume
propriu sau în numele unei părți terțe;
u) loc de hrănire - locul unde se administrează hrana pentru porcii
mistreţi;
v) momire - atragerea porcilor mistreţi cu o cantitate limitată de hrană
numai în scopul vânătorii; cantitatea maximă de hrană nu trebuie să
depăşească 10 kg/km2/lună; momirea nu trebuie, în niciun caz, să
reprezinte o sursă continuă de hrană a porcilor mistreţi, în scopul
susţinerii populaţiei de mistreţi în cursul iernii.
Capitolul II
Organizarea creșterii porcinelor pe teritoriul României
în contextul evoluţiei pestei porcine africane

Art. 4. - Tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi
dimensiunea acestora
(1) Pe teritoriul României se organizează următoarele tipuri de exploataţii de
porcine:
a) exploataţii non-comerciale;
b) exploataţii comerciale organizate în funcţie de specificul acestora;
c) crescătorii de vânat şi/sau complexuri de vânătoare, organizate în
condițiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 486/2004.
(2) Creșterea porcinelor poate fi făcută de către:
a) persoane fizice neînregistrate la ORC în cadrul exploataţiilor
noncomerciale, înregistrate în SNIIA, care cresc până la 6 capete porcine.
Porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, nu se comercializează iar
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reproducția acestora în aceste exploataţii este interzisă. Carnea și
produsele din carne rezultate în urma sacrificării porcinelor sunt destinate
exclusiv consumului în gospodaria proprie (familial);
b) persoane fizice neînregistrate la ORC din cadrul exploataţiilor
comerciale de tip familial (tip A), înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar veterinar, care cresc porcine atât pentru consum familial, cât şi pentru
comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de
comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul
agricol, cu modificările și completările ulterioare, către exploataţii
noncomerciale și comerciale de tip familial (tip A), precum și către
abatoare de mică capacitate, cu respectarea legislației în vigoare;
c) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, persoane juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale de tip
familial, înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar - veterinar, care cresc în
sistem semideschis rase autohtone;
d) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, persoane juridice în cadrul exploataţiilor comerciale
profesionale (industriale), înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar
veterinar.
e) deţinătorii crescătoriilor de vânat şi/sau complexurilor de vânătoare,
înregistrate în SNIIA, autorizate sanitar - veterinar.
Art. 5. – Limitarea creșterii porcinelor în exploatații în aer liber
În perioada în care pe teritoriul României este confirmată pesta porcină
africană este interzisă creșterea porcinelor în exploatații în aer liber tip stâne,
tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole
vegetale, precum și activitățile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii privind
cumpărarea şi vânzarea porcinelor.
Art. 6. – Limitarea creșterii porcinelor la nivelul unor unități administrativ
teritoriale
În perioada în care pe teritoriul României evoluează bolile majore ale
porcinelor, în funcție de analiza de risc și de situația epidemiologică a fiecărui
județ, Centrul Național de Combatere Bolilor, prevăzut la art. 26 din Ordonanța
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru
siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004,
cu modificările și completările ulterioare, poate lua anumite măsuri de restricție
mergând până la interzicerea creșterii porcinelor la nivelul unor unități
administrativ teritoriale.
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Capitolul III
Responsabilitățile privind sănătatea animală și măsurile de biosecuritate ale
exploataţiilor de porcine
Art. 7. - Obligațiile operatorilor care deţin porcine
(1) Operatorii răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în
vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății şi bunăstării porcinelor
precum și a mediului înconjurător.
(2) Operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în Sistemul
Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor; înregistrarea
exploataţiilor noncomerciale se face numai dacă sunt îndeplinite cerinţele
prevăzute la alin. (6), iar a celor comerciale numai dacă sunt îndeplinite
cerinţele prevăzute la alin. (7).
(3) Operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și
înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului
Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, precum și toate
mişcările și evenimentele la care sunt supuse animalele, conform
prevederilor sanitare veterinare în vigoare.
(4) Operatorul are obligația respectării cerinţei de a achiziţiona porcine vii
numai dacă sunt identificate conform cerinţelor legale în vigoare şi dacă
sunt însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
(5) Operatorul are obligația să solicite înregistrarea în Baza Națională de
Date, a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în
vigoare.
(6) Operatorii au obligaţia respectării următoarele cerinţe minime de
biosecuritate pentru exploatațiile noncomerciale:
a) să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și/sau cu alte
subproduse de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1069/2009;
b) să deţină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în
contact cu porcinele deținute din alte exploataţii sau cu porci
sălbatici;
c) să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de
contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de
carcasă provenite de la porcii sălbatici - porci vânați sau morți, carne
şi subproduse rezultate de la acestea;
d) să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în
vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din
adăpostul porcinelor;
e) să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât
și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
f) să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la
activități de vânătoare;
g) să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă
practică împuternicit cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație,
precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor,
ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
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3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în
exploataţie;
h) să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru
reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
i) să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă
de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
j) să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile
de la recoltare;
k) exploatațiile trebuie să fie construite astfel încât nici un porc sălbatic
sau alte animale, de exemplu: câini, pisici, să nu poată pătrunde în
adăpostul porcinelor.
(7) Operatorii au obligaţia respectării următoarele cerinţe minime de
biosecuritate pentru exploatațiile comerciale:
a) cerinţele de la alin. (6) lit. a) - k);
b) să dețină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în
contact cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;
c) să împrejmuiască spațiile în care sunt păstrate hrana și așternutul
destinate porcinelor;
d) să elaboreze, să implementeze și să dețină un plan de biosecuritate
aprobat de serviciile veterinare conform normelor de biosecuritate.
Acest plan de biosecuritate ar trebui să includă, dar nu se limitează la:
1. stabilirea zonelor curate/murdare pentru personalul adecvat
particularităților fermei, de exemplu: vestiare, duș, sală mese;
2. procedură în cazul populării cu loturi noi de animale;
3. stabilirea
și
aplicarea
procedurilor
detaliate
pentru
dezinfectarea vehiculelor, utilajelor, precum și de igienă a
personalului;
4. stabilirea regulilor privind asigurarea hranei pentru personal;
5. interzicerea deținerii porcinelor la domicilu, dacă este cazul;
6. program periodic de informare/conștientizare pentru toți
lucrătorii de la fermă;
7. asigurarea separării corecte între unitățile de producție.
Evitarea contactului (direct sau indirect) a porcilor cu
subproduse de origine animală;
8. elaborarea unor proceduri și instrucțiuni în vederea aplicării
cerințelor de biosecuritate în timpul efectuării unor reparații
sau construcții asupra spațiilor sau clădirilor;
9. organizarea de audit intern sau autoevaluare pentru aplicarea
măsurilor de biosecuritate;
e) să elaboreze și să implementeze un plan de biosecuritate, adaptat
situaţiei existente, fiind responsabil pentru identificarea celor mai
bune metode de evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni
specifici;
f) să depună la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța
alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, planul de
biosecuritate pentru exploataţiile comerciale, conform profilului
fermei şi a cerinţelor de biosecuritate stabilite de autoritatea
competentă, care se actualizează ori de câte ori este necesar;
g) să solicite autorizația sanitar-veterinară la direcția sanitară veterinară
și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului
București pe al cărei teritoriu administrative exploatația își desfășoară
activitatea.
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(8) Asociaţiile de profil vor elabora şi promova ghiduri de bune practici
privind implementarea principiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru toate
tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor din Romania, pe care le vor
supune aprobării/avizării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
Art. 8. - Obligațiile administratorilor de crescătorii de vânat și/sau
complexuri de vânătoare care deţin mistreți
(1) Administratorii crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare au
obligația respectării următoarele norme minime de biosecuritate:
a) să îngrădească exploataţia pentru a împiedica mişcarea mistreților în
afara acesteia;
b) să amenajeze, la intrarea în exploataţie, mijloace de dezinfecţie
pentru personal, vizitatori şi pentru mijloacele de transport;
c) să încheie contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de
origine animală;
d) să încheie contract cu un medic veterinar de liberă practică care să
asiste partidele de vânătoare, să examineze vânatul, să recolteze probele
şi să certifice transporturile de vânat către unităţi de procesare;
e) să notifice către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor judeţeană toate partidele de vânătoare organizate, animalele
moarte sau bolnave, precum şi creşterea morbidităţii sau a mortalităţii la
animalele din exploataţie;
f) să înștiințeze vânătorii care participă la campaniile de vânătoare că
trebuie să semneze, la intrarea în exploataţie, o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că nu au participat, împreună cu câinii lor,
în ultimele 48 ore, la vânători sau alte activități desfățurate în mediul
silvatic
g) în cazul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană întro astfel de exploataţie, are obligația să respecte prevederile legislative în
vigoare.
(2) În scopul evitării difuzării de material patologic, exploataţia trebuie
prevăzută cu:
a) centru de colectare a vânatului, prevăzut cu mijloace corespunzătoare
de dezinfecţie;
b) platformă/spaţiu de eviscerare a animalelor împuşcate, prevăzută cu
containere de colectare pentru subproduselor nedestinate consumului
uman;
c) containere de colectare a animalelor moarte.
(3) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare sunt supuse
controlului sanitar-veterinar și trebuie autorizate sanitar-veterinar, în
conformitate cu prevederile legislației naționale.
Capitolul IV
Cerinţe şi măsuri care trebuie aplicate în fondurile cinegetice
Art. 9. – Delimitarea zonei infectate
Ținând cont de situația epidemiologică a pestei porcine africane în România și
de criteriile regionalizării zonelor de restricție, în conformitate cu art. 71 alin. (3)
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din Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9
martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de
abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind
sănătatea animală”), se consideră că întreg teritoriul României se încadrează în
aceeași unitate epidemiologică, respectiv zonă infectată mai veche de un an.
Art. 10. - Obligaţiile gestionarilor fondurilor cinegetice
(1) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a reducere densitatea
populației de mistreți, prin:
a) interzicerea administrării de hrană pentru efectivele de mistreți;
b) prin excepție de la prevederile prevăzute la lit. a) este admisă hrănirea
mistreților la locurile de pândă, pentru momire, în vederea recoltării
acestora;
c) încurajarea vânătorii care are ca obiect anumite categorii de porci
mistreţi, îndeosebi pentru femelele adulte şi subadulte; cota de vânătoare
trebuie să fie echilibrată între masculi şi femele, 50% din fiecare
categorie, dintre femele având prioritate cele adulte şi subadulte;
d) în conformitate cu legislația națională, echipamentele tehnice
suplimentare pentru vânătoare pot fi utilizate pentru a atinge obiectivul
abordării strategice;
e) în timpul manipulării carcaselor de mistreț, se aplică cerințele minime de
biosecuritate;
f) recoltarea mistreților este permisă prin orice metodă de vânătoare admisă
de legislația în vigoare.
(2) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a respecta cerinţele
specifice privind supravegherea activă şi pasivă prevăzute în legislaţia specifică.
(3) Vânătorii și personalul care vânează, caută cadavre și/sau manipulează
carcase de mistreț au obligaţia să respecte cerințe minime de biosecuritate:
a) fiecare fond cinegetic trebuie să aibă acces la un loc de manipulare al
vânatului; acesta trebuie să fie protejat împotriva accesului
neautorizat al oamenilor și al animalelor, dotat cu o sursă de apă,
prevăzut cu tomberoane/container pentru colectarea organelor și
părților nedestinate consumului uman, să aibă disponibili dezinfectanți
eficienți. În cazul în care locul de manipulare al vânatului nu este
disponibil într-un fond cinegetic, atunci ar trebui să se utilizeze cel
mai apropiat fond cinegetic prevăzut cu un astfel de loc;
b) fiecare gestionar de fonduri cinegetice trebuie să dețină condiții de
refrigerare sau să aibă acces la astfel de condiții pentru păstrarea
mistreților vânați până la primirea rezultatelor de laborator pentru
pesta porcină africană, pesta porcină clasică, trichineloză;
c) mistreții vânați trebuie să rămână în locul de păstrare a carcaselor
până la primirea rezultatelor testelor de laborator; doar carcasele cu
rezultate negative la testele de laborator pot fi valorificate în consum
cu respectarea prevederilor legale; este obligatorie identificarea
individuală a carcaselor în conformitate cu prevederile secțiunii IV din
anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice
de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
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d) este interzisă abandonarea la întâmplare, în pădure, a organelor
necomestibile, masei gastro-intestinale și a pieii provenite de la
animalele vânate. Mistreții vânați vor fi transportați către locul de
manipulare al vânatului într-un mod care să prevină scurgerea sângelui
sau altor fluide organice;
e) în cazul căutării și manipulării mistreților găsiți morți este obligatorie
respectarea măsurile de biosecuritate pentru a evita posibila
contaminare a mistreţilor din afara zonelor infectate şi a porcinelor
deţinute din exploataţii;
f) după manipularea vânatului şi a subproduselor nedestinate consumului
uman, locul, vehiculele de transport, spațiului frigorific unde a fost
păstrată carcasa, tomberoanele/ ontainerele pentru colectarea
organelor și părților nedestinate consumului uman precum şi toate
obiectele și instrumentelor ce au fost folosite trebuie să fie spălate și
dezinfectate cu dezinfectanți autorizați;
g) subrodusele nedestinate consumului uman, inclusiv carcasele cu
rezultat pozitiv și carcasele contaminate vor fi distruse la o unitate
autorizată pentru neutralizarea subproduselor de origine animală
nedestinate consumului uman;
h) prin excepţie de la prevederile de la lit. g) neutralizarea cadavrelor de
mistreţi găsiţi morţi - poate fi efectuată prin îngropare la mare
adâncime sau incinerare la fața locului cu aprobarea în Centrul Local
de Combatere a Bolilor;
i) la
partidele
de
vânătoare
este
obligatorie
respectarea
instructiunilor/regulilor prevazute de Ghidul de bune practici de
vânătoare;
j) asociatiile de profil întocmesc ghiduri/proceduri de bune practici de
vânătoare şi le supun aprobării/avizării Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor.
Art. 11. - Stimulente acordate pentru încurajarea realizării supravegherii
pestei porcine africane acordate prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor
(1)
Pentru porcii mistreţi găsiţi morţi sau bolnavi, precum și pentru
mistreţii împuşcaţi la solicitarea expresă a autorităţii competente, în vederea
stabilirii diagnosticului sau pentru mistreţii morţi în accidente, proveniţi din
fondurile cinegetice, gestionarii acestor fonduri, alte persoane implicate în
managementul silvic sau al faunei ori, după caz, vânătorii primesc un stimulent,
după cum urmează:
a) 750 lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunţarea, de la
care au fost prelevate probe şi duse la laboratoarele sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene respectând
condiţiile de biosecuritate la prelevare, ambalare şi transport al
probelor şi cerinţele de la art. 10 alin. (3) și care a fost neutralizat în
conformitate cu prevederile legale; neutralizarea carcaselor se va
dovedi prin prezentarea unui document justificativ - document de
mișcare emis de unitatea autorizată pentru neutralizarea
subproduselor de origine animală;
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b) 500 lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunţarea şi a fost
dus la laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectând condiţiile de biosecuritate în timpul
transportului şi cerinţele de la art. 10 alin. (3);
c) 300 lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunţarea, de la
care au fost prelevate probe şi duse la laboratoarele sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene respectând condiţiile de
biosecuritate la prelevare, ambalare şi transport al probelor şi
cerinţele de la art. 10 alin. (3) care a fost neutralizat prin incinerarea
și/sau îngroparea la fața locului.
(2) Neutralizarea subproduselor de origine animală trebuie efectuată,
prioritar, prin predarea către o unitate autorizată pentru procesarea/eliminarea
subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman. În situații
excepționale, în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată
pentru procesarea/eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate
consumului uman nu îndeplinește cerințele de colectare în siguranță sau capacitățile
de eliminare a acestora sunt depășite, este posibilă și incinerarea și/sau îngroparea
la fața locului a subproduselor de origine animală.
(3) Pentru fiecare porc mistreţ vânat de la care se prezintă probe la
laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, gestionarul fondului
cinegetic va primi un stimulent de 65 lei. Sumele sunt acordate pentru fiecare set
de organe aduse la laborator; carcasa trebuie păstrată până la obţinerea
rezultatelor de laborator privind pesta porcină africană, în condiţii optime din punct
de vedere sanitar-veterinar.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) și (3) sunt
asigurate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor; în cadrul programelor cofinanțate, aprobate anual de Comisia
Europeană.
(5) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
recuperează sumele aprobate cu acest scop, în conformitate cu deciziile Grant
anuale ale Comisiei Europene; diferența dintre sumele acordate din bugetul de stat,
prevăzute la alin. (1) şi (3) și sumele aprobate anual pentru rambursare de către
Comisia Europeană reprezintă cheltuială neeligibilă a Programului de control și
eradicare a pestei porcine africane și se evidențiază ca atare în bugetul Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
Art. 12. - Compensări acordate gestionarilor fondurilor cinegetice pentru
reducerea densităţii populației de mistreți, respectiv pentru realizarea
supravegherii active a pestei porcine africane acordate prin Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor
(1) Gestionarilor fondurilor cinegetice li se acordă:
a) 500 lei pentru fiecare porc mistreţ împuşcat, provenit din fondurile
cinegetice, de la care s-au recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de
pestă porcină africană și pentru care s-a confirmat boala;
b) 250 lei pentru fiecare porc mistreţ împuşcat, provenit din fondurile
cinegetice, de la care sau recoltat probe în vederea stabilirii diagnosticului de pestă
porcină africană la care nu s-a confirmat boala;
c) suma echivalentă pentru 12 litri combustibil/1000 ha pentru efectuarea
patrulărilor în vederea depistării cadavrelor de mistreți.
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(2) Pentru a beneficia de suma prevăzută la alin. (1) lit. a), gestionarul
fondului cinegetic trebuie să prezinte documentul de mișcare emis de unitatea
autorizată pentru neutralizarea subproduselor de origine animală - carcase, organe
necomestibile, masa gastro-intestinală și pielea rezultate în urma toaletării
mistrețului vânat.
(3) Pentru a beneficia de suma prevăzută la alin. (1) lit. b), gestionarul
fondului cinegetic trebuie să prezinte dovada păstrării carcasei în condiții igienice și
documentul de mișcare emis de unitatea autorizată pentru neutralizarea
subproduselor de origine animală - organe necomestibile, masa gastro-intestinală și
pielea rezultate în urma toaletării mistrețului vânat.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și
b) sunt asigurate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
(5) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt
asigurate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin gărzile
forestiere pe raza cărora se află fondurile cinegetice, în baza proceselor verbale de
patrulare, din sumele asigurate de la bugetul de stat cu această destinație; costul
combustibilului va fi stabilit la prețul pieței din fiecare zi de întâi a lunii în care se
face decontul.
Capitolul V
Informarea publicului privind riscul pestei porcine africane
Art. 13. – Campanii de informare/avertizare destinate crescătorilor de
porcine
(1) Atunci când există motive întemeiate de suspiciune că anumite animale
sau produse ar putea prezenta un risc, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor și unitățile subordonate acesteia, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne, instituția
prefectului și consiliile județene fac demersurile necesare pentru a informa publicul
larg cu privire la natura riscului și la măsurile care se iau sau care urmează să fie
luate pentru a preveni sau pentru a ține sub control riscul respectiv, având în
vedere natura, gravitatea și amploarea riscului și interesul publicului de a fi
informat.
(2) Campaniile de informare/avertizare destinate crescătorilor de porcine din
toate sistemele de creştere şi patronatelor de profil trebuie realizate astfel încât să
informeze crescătorii de porcine cu privire la strategia urmată de autorităţi, la rolul
crescătorilor de porcine în respectarea măsurilor de biosecuritate, la notificarea
precoce a bolii şi la participarea activă la supravegherea stării de sănătate a
animalelor deţinute.
Capitolul VI
Cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României
Art. 14. - Mișcarea porcinelor vii
Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de
difuzare al acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează
numai dacă acestea sunt identificate, înregistrate în Baza Națională de Date - SNIIA
și însoţite de:
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a) certificat de sănătate;
b) documente de mişcare în conformitate cu legislaţia din domeniul
înregistrării şi identificării porcinelor.
c) porcinele destinate abatorizării, suplimentar documentelor prevăzute la
lit. a) și lit. b), vor fi însoțite și de document de lanț alimentar, în conformintate cu
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice
uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine
animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625
al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale.
Art. 15. – Suportarea costurilor aferente certificării de sănătate
Costurile aferente certificării de sănătate la mişcarea din exploataţia
comercială de la origine sunt suportate de către deţinătorii animalelor.
Art. 16. – Obligativitatea respectării dispoziţiei de reţinerea oficială
Operatorii au obligaţia să respecte toate restricţiile sanitar - veterinare
impuse de autoritatea competentă, prin emiterea dispoziţiei de reţinerea oficială în
exploatație, atunci când se suspicionează pesta porcină africană.

Capitolul VII
Obligațiile privind ecarisarea
Art. 17. – Cerințe privind ecarisarea în cazul exploatațiilor noncomerciale
(1) Operatorii care deţin porcine în exploataţiile noncomerciale au obligaţiia
să respecte cerinţele legale privind ecarisarea.
(2) Ecarisarea porcinele moarte din exploataţiile noncomerciale, care nu au
fost diagnosticate cu pestă porcină africană, se face în conformitate cu cerinţele
Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului
uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017.
(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul suspiciunii sau în cazul confirmării
pestei porcine africane într-o exploataţie comercială se face în conformitate cu
planul de măsuri aprobat în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor.
Art. 18. – Cerințe privind ecarisarea în cazul exploatațiilor comerciale
(1) Operatorii care deţin porcine în exploataţiile comerciale au obligaţia să
întocmească contract cu o unitate autorizată pentru neutralizarea subproduselor de
origine animală.
(2) Ecarisarea porcinelor moarte din exploataţiile comerciale care nu au fost
diagnosticate cu pestă porcină africană se face printr-o unitate de neutralizare
autorizată în baza contractului întocmit în conformitate cu alin. (1).
(3) Ecarisarea porcinelor moarte în cazul suspiciunii sau în cazul confirmării
pestei porcine africane într-o exploataţie comercială se face în conformitate cu
planul de măsuri aprobat în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor.
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Art. 19. – Cerințe privind ecarisarea în cazul crescătoriilor și complexurilor
de vânătoare
(1) Operatorii care deţin crescătoriile și complexurile de vânătoare au
obligaţia să întocmească contract cu o unitate autorizată pentru neutralizarea
subproduselor de origine animală.
(2) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte - mistreţilor morţi - din astfel de
unităţi care nu au fost diagnosticate cu pestă porcină africană se face printr-o
unitate de neutralizare autorizată în baza contractului întocmit în conformitate cu
alin. (1).
(3) Ecarisarea porcinelor sălbatice moarte în cazul suspiciunii sau în cazul
confirmării pestei porcine africane într-o astfel de exploataţie se face în
conformitate cu planul de măsuri aprobat în cadrul Centrului Local de Combatere a
Bolilor.
Art. 20. – Cerințe privind ecarisarea în cazul fondurilor cinegetice
(1) Fiecare fond cinegetic/asociere de fonduri cinegetice are obligaţia să
întocmească contract cu o unitate autorizată pentru neutralizarea subproduselor de
origine animală;
(2) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte persoane implicate în
managementul silvic sau al faunei, sau dupa caz vânătorii au obligaţia să predea,
pentru neutralizare, la unităţile menţionate la alin. (1) cadavrele porcilor mistreţi
găsiţi morţi şi a celor bolnavi împuşcaţi în scop de diagnostic.
(3) Gestionarii fondurilor cinegetice, alte persoane implicate în
managementul silvic sau al faunei, sau dupa caz vânătorii au obligaţia să predea la
unităţile menţionate la alin. (1) carcasele diagnosticate pozitiv la pesta porcină
aficană, organele necomestibile, masa gastro-intestinală și pielea rezultate în urma
toaletării mistreților vânaţi.
(4) Prin excepţie de la prevederile de la alin. (1), în situaţia în care
neutralizarea subproduselor de origine animală nu este posibilă într-o unitate
autorizată pentru neutralizare subproduselor de origine animală nedestinate
consumului uman, neutralizarea poate fi efectuată prin îngropare la mare adâncime
sau incinerare la fața locului – cu aprobarea în Centrul Local de Combatere a Bolilor.
(5) Prin excepţie de la prevederile de la alin. (2), cadavrele porcilor mistreţi
găsiţi morţi şi a celor bolnavi împuşcaţi în scop de diagnostic pot fi transportate ca
atare, cu respectarea cerinţelor de biosecuritate, la laboratoarele judeţene în scop
de diagnostic.
Art. 21. – Eficientizarea activităţii de ecarisare
În vederea eficientizării activităţii de ecarisare incineratoarele mobile din
gestiunea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
vor fi preluate de către consiliile județene.
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Capitolul VIII
Atribuții și competențe ale autorităților și instituțiilor publice implicate
în domeniul creșterii porcinelor și în prevenirea răspândirii, monitorizarea și
combaterea bolilor porcinelor

Art. 22. – Autoritățile și instituțiile publice implicate în domeniul creșterii
porcinelor și în prevenirea răspândirii, monitorizarea și combaterea bolilor
porcinelor
Autoritățile și instituțiile publice implicate în domeniul creșterii porcinelor și
în prevenirea răspândirii, monitorizarea și combaterea bolilor porcinelor sunt:
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației; Ministerul Sănătății; Ministerului Apărării Naţionale;
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, consiliile judeţene; consiliile locale şi
primăriile.
Art. 23. – Atribuțiile și responsabilitățile Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale
(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin acte normative
proprii:
a) politicile de creștere, condițiile zootehnice;
b) dimensionarea exploatațiilor de porcine în România;
c) activitatea de reproducție;
(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură fondurile necesare
activităţii de neutralizare/ecarisare eficientă a teritoriului.
Art. 24. - Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
stabilește, prin acte normative proprii:
a) condițiile minime de biosecuritate pe care trebuie să le îndeplinească
fiecare tip de exploatație de creștere a porcinelor;
b) cerinţele de certificare sanitară veterinară în vederea mişcării porcinelor
pe teritoriul României.
(2) În condiţiile art. 6, art. 3, art. 9 şi art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) elaborează şi promovează Programul de supraveghere, prevenire şi control
al pestei porcine africane în România;
b) elaborează procedurile specifice privind prevenirea, combaterea şi
controlul pestei porcine africane;
c) transmite şi susţine măsurile aferente prevenirii, combaterii şi controlului
pestei porcine africane în relaţia cu serviciile specializate ale Comisiei
Europene;
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d) monitorizează, evaluează şi gestionează datele privind evoluţia pestei
porcine africane;
e) alocă şi eliberează fondurile necesare achiziţiei echipamentelor şi
materialelor necesare testării în laborator a probelor prelevate pentru
diagnosticul de laborator şi asigură respectarea termenelor de diagnostic,
pentru identificarea precoce a virusului pestei porcine africane;
f) reactualizează periodic analiza de risc, în funcţie de evoluţia pestei
porcine africane în România şi în ţările terţe vecine;
g) reactualizează, atunci când este cazul, Planul de contingenţă pentru pesta
porcină africană;
h) iniţiază măsurile de control la confirmarea oficială a pestei porcine
africane şi le supune aprobării Centrului Naţional de Combatere a Bolilor
sau Centrului Local de Combatere a Bolilor;
i) solicită, în situaţia creşterii gradului de risc sau a confirmării oficiale a
pestei porcine africane, întrunirea Comitetului Naţional pentru Situaţii
Speciale de Urgenţă, în vederea convocării Centrului Naţional de
Combatere a Bolilor, organizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 1.189/2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din
componenţa acestuia;
j) asigură sau efectuează demersuri pentru identificarea resurselor umane,a
resurselor financiare şi a materialelor pentru implementarea măsurilor de
control al bolii;
k) monitorizează măsurile de control aplicate în focar;
l) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
uciderea animalelor;
m) monitorizează aplicarea măsurilor de ecarisare în focar;
n) asigură notificarea pestei porcine africane organismelor internaţionale de
profil şi raportarea stadiului de aplicare a măsurilor de combatere a bolii;
o) în funcţie de modificarea situaţiei epidemiologice veterinare, solicită
întrunirea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă ori de
câte ori este necesar, pentru dispunerea de măsuri privind mobilizarea
forţelor de intervenţie necesare aplicării măsurilor de control al bolii
prevăzute de legislaţia în vigoare;
p) informează Ministerul Apelor şi Pădurilor cu privire la nerespectarea de
către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor Programului şi
propune rezilierea contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice
respective;
q) informează călătorii, la punctele de trecere a frontierei de stat, cu privire
la unele restricţii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evoluţiei bolii.
Art. 25. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor
(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor stabilește, prin acte normative
proprii:
a) condițiile de mediu pe care trebuie să le îndeplinească fiecare tip de
exploatație comercială de porcine;
b) proceduri privind posibilitate şi cerinţele la utilizarea în mpd excepţional
a metodelor alternative de neutralizare.
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(2) În aplicarea art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările
şi completările ulterioare, Ministerul Apelor şi Pădurilor are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor la stabilirea şi aprobarea cotei de vânătoare a
porcilor mistreţi, pentru asigurarea supravegherii pasive şi active a pestei
porcine africane pe teritoriul României, în funcţie de situaţia
epidemiologică veterinară naţională şi internaţională;
b) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor în vederea aprobării reducerii populaţiei de porci
mistreţi;
c) răspunde de monitorizarea şi controlul implementării măsurilor ce revin
personalului de specialitate al fondurilor cinegetice, conform Programului
şi solicitărilor tehnice ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor;
d) pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor catagrafia porcilor mistreţi, cota de recoltă stabilită,
precum şi situaţia mistreţilor vânaţi efectiv sau identificaţi morţi din
fondurile cinegetice şi complexurile de vânătoare/crescătoriile de vânat;
e) notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, în regim de urgenţă, cu privire la creşterea mortalităţii şi
morbidităţii la porcii mistreţi, precum şi cu privire la modificările
intervenite în comportamentul acestora;
f) dispune măsurile cu privire la rezilierea contractelor de gestionare a
fondurilor cinegetice pentru nerespectarea prevederilor Programului, în
urma propunerilor formulate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor;
g) efectuează controale şi aplică măsuri pentru nerespectarea cerinţelor
legale.
(3) Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor participă, prin autorităţile
competente
pentru
protecţia
mediului
din
subordinea
acestuia,
la
identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în funcţie de condiţiile
locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009
de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 24/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017.
Art. 26. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Afacerilor Interne
(1) Ministerul Afacerilor Interne are obligația să introducă, în normele
legislative privind organizarea şi funcţionarea acestora, prevederi prin care să
contribuie la:
a) controlul în vederea respectării de către deținătorii de porcine a
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
b) controlul circulaţiei porcinelor, pe drumurile publice şi sancționarea
mişcărilor și deținerii ilegale;
c) confiscarea animalelor care circulă ilegal, a produselor provenite de la
acestea și a mijloacelor de transport care transportă ilegal aceste animale.
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(2) În condiţiile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, lit. b) pct. 2, 5, 7 şi 10 şi lit.
c) pct. 22, precum şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) personalul specializat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră sau al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz,
contribuie, conform competenţelor legale, la realizarea măsurilor profilactice şi de
control, astfel:
1. participă prin echipe fixe şi/sau mobile la activităţile pentru supravegherea şi
controlul mişcărilor de animale vii, produse şi subproduse animaliere, alte materii şi
materiale ce pot fi contagioase, în şi dinspre focar, zona de protecţie şi zona de
supraveghere;
2. acordă sprijin personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
pentru aplicarea tuturor măsurilor restrictive dispuse conform legii;
3. execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor
ilegale de animale şi produse de origine animală;
4. execută activităţi specifice în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de
comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală;
5. asigură protecţia personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
în timpul efectuării activităţilor sanitar-veterinare prevăzute la pct. 6.3 lit. h), k), l)
şi m), în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6. stabileşte rutele, dirijează şi controlează circulaţia autovehiculelor în zonele
afectate de pesta porcină africană;
7. la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, în condiţiile art. 11 lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul prevenirii răspândirii bolii, permite organizarea de
vânători în fondurile cinegetice din zonele aflate de-a lungul frontierei şi stabileşte
condiţiile în care se pot organiza acestea, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
8. comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, competente teritorial, informaţii referitoare la descoperirea cadavrelor
de porci mistreţi ori a unei populaţii de porci mistreţi cu un comportament
modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoştinţă pe
timpul executării misiunilor de supraveghere a frontierei de nord şi celei de est a
României;
9. comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, competente teritorial, informaţii referitoare la mişcările populaţiilor de
porci mistreţi peste frontieră, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării
misiunilor de supraveghere a frontierei de nord şi celei de est a României;
10. sprijină reprezentanţii autorităţilor publice locale în vederea îndeplinirii
atribuţiilor prevăzute la pct. 6.9 lit. a);
b) prefectul, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de
urgenţă, dispune măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea focarelor
de pestă porcină africană.
Art. 27. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Finanțelor
Ministerul Finanțelor Publice are următoarele atribuții și responsabilități:
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a) colaborează cu autoritățile competente la elaborarea de strategii și
obiective de prevenire a evaziunii fiscale, precum și la definirea metodelor și a
tehnicilor de depistare a faptelor de această natură;
b) efectuează acțiuni de control economic-finaciar la deținătorii de porcine,
în vederea conformării acestora la codul fiscal în vigoare.
c) controlul circulaţiei porcinelor, pe drumurile publice şi sancționarea
mişcărilor și deținerii ilegale de porcine.
Art. 28. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei are următoarele
atribuții și responsabilități:
a) popularizează condiţiile de creştere a porcinelor în exploataţiile noncomerciale;
b) adoptă hotărâri în şedinţele de consiliu local privind zonele/străzile în care
se interzice creşterea porcinelor;
c) pune în aplicare măsurile restrictive dispuse de autoritatea sanitară
veterinară competentă teritorial în caz de epizootii;
d) controlează şi aplică sancţiuni crescatorilor de porcine atunci când
constată nerespectarea condiţiilor legale de creştere a porcinelor;
e) asigură condiţii de neutralizare/ecarisare eficientă a teritoriului - consiliul
judetean/consiliul local;
f) asigura dezinfecţia în exploataţiile non-comerciale prin servicii specializate
şi/sau contracte cu firme specializate.
Art. 29. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Sănătății
Ministerul Sănătății are următoarele atribuții și responsabilități:
a) stabileşte normele sanitare obligatorii de sănătate publică privind mediul
de viață al populației și de amplasare a exploataţiilor de porcine;
b) controlează şi sancţionează nerespectarea normelor sanitare prevăzute la
lit. a).
Art. 30. - Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naţionale
În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. a), b), k), m) şi ţ) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) asigură sprijinul necesar organizării prompte a centrelor de intervenţie în
teren, cât mai aproape de focar, inclusiv prin punerea la dispoziţia acestora a unor
facilităţi existente în unităţile militare ce pot fi dislocate în acest sens;
b) pune la dispoziţia centrelor de intervenţie în teren hărţi, Sistemul informatic
geografic şi Sistemul global de poziţionare, precum şi alte surse de informare ce pot
fi folosite pentru direcţionarea măsurilor de control al bolii;
c) participă la organizarea de exerciţii de alertă în domeniul sanitar-veterinar şi
al siguranţei alimentelor;
d) asigură logistica activităţilor necesare în controlul bolii identificate în cadrul
Centrului Naţional de Combatere a Bolilor.
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Art. 31. - Atribuțiile și responsabilitățile Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală
În condiţiile art. 7 lit. C pct. 22 şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.
520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) efectuează controlul vamal asupra bagajelor persoanelor şi coletelor poştale
sosite din ţări terţe, precum şi asupra mijloacelor de transport, în vederea evitării
introducerii produselor de origine animală prin care se poate transmite pesta
porcină africană;
b) colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu personalul cu atribuţii de
inspecţie şi control de specialitate din cadrul autorităţilor sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor şi cu organele de specialitate ale altor ministre şi
instituţii specializate, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi, în
vederea eliminării riscului de introducere în România a produselor care nu
îndeplinesc cerinţele stabilite în legislaţia specifică în vigoare.
Art. 32. - Atribuțiile și responsabilitățile consiliilor județene
(1) Consiliile judeţene realizează activitatea de neutralizare a materialelor
de risc rezultate în urma aplicării Planului de măsuri de urgență pentru
supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, în
condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016.
(2) Pentru eficentizarea activităţii de ecarisare, consiliile judeţene, preiau
incineratoarele mobile din gestiunea Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor.
Art. 33. - Atribuțiile și responsabilitățile consiliilor locale și primăriilor
În condiţiile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a), precum şi ale art. 63
alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 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, cu
modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr.
24/2016, consiliile locale şi primarii au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) colaborează cu reprezentanţi ai Jandarmeriei Române 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.
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Capitolul IX
Răspunderi și sancțiuni
Art. 34. – Verificarea respectării cerințelor
Organele competente cu drept de control din cadrul autorităților și
instituțiilor publice, menţionate în capitolul VIII, efectuează controale pentru a
verifica respectarea cerinţelor din prezenta ordonanţa și a atribuţiilor din
domeniului de competență şi aplică sancțiuni.
Art. 35. - Sancționarea deținătorilor exploatațiilor de porcine
Constituie contravenție nerespectarea de către operatorii care deţin porcine
a cerinţelor prevăzute la art. 7. și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la
1.500 lei la 3.000 lei;
b) nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la
3.000 lei la 6.000 lei.
Art. 36. - Sancționarea administratorilor complexelor de vânătoare şi/sau
crescătoriilor de vânat
Constituie contravenție nerespectarea prevederilor privind cerințele
prevăzute la art. 8 de către administratorii complexelor de vânătoare şi/sau
crescătoriilor de vânat şi se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
Art. 37. - Sancționarea gestionarilor fondurilor cinegetice
Constituie contravenție nerespectarea prevederilor privind cerințele
prevăzute la art. 10 de către gestionarii fondurilor cinegetice şi se sancționează cu
amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
Art. 38.
porcinelor

-

Sancționarea

nerespectării

cerinţelor

privind

mişcarea

Constituie contravenție nerespectarea cerinţelor privind mişcarea porcinelor
pe teritoriul României prevăzute la art. 14 și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la
1.500 lei la 3.000 lei;
b) nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la
3.000 lei la 5.000 lei.
Art. 39. - Sancționarea nerespectării restricţiilor sanitare veterinare
impuse de autoritatea competentă
Constituie contravenție nerespectarea restricţiile sanitare veterinare impuse
de autoritatea competentă prevăzute la art. 16 și se sancționează după cum
urmează:
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la
2.500 lei la 4.000 lei;
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b) nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei.
Art. 40. - Sancționarea nerespectării obligațiilor privind ecarisarea
Constituie contravenție nerespectarea obligațiilor privind ecarisarea
prevăzute la art. 17 și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la
2.000 lei la 4.000 lei;
b) nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la
5.000 lei la 8.000 lei.
Art. 41. – Sancțiuni complementare
(1) Complementar sancțiunilor prevăzute la art. 38 şi art. 39 porcinele
neidentificate și/sau neînsoțite de documentele specifice prevederilor legislației
sanitare veterinare, găsite la controlul în trafic sau în exploataţiile suspecte de
pestă porcină africană sunt confiscate şi neutralizate cu respectarea prevederilor
sanitare veterinare privind bunăstarea animalelor.
(2) Cheltuiala cu incinerarea porcinelor confiscate conform alin. (1) este
suportată de către deţinător sau transportator.

Capitolul X
Dispoziții tranzitorii

Art. 42. – Obligațiile deținătrilor de porcine în perioada tranzitorie
(1) Persoane fizice neînregistrate la ORC din cadrul exploataţiilor comerciale
de tip familial (tip A), care doresc să crească porcine atât pentru consum familial
cât şi pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de
comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările
și completările ulterioare, către exploataţii noncomerciale și comerciale de tip
familial (tip A), precum și către abatoare de mică capacitate, au obligaţia de a
solicita autorizarea sanitar - veterinară, la direcţia sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Deţinătorii exploatațiilor comerciale de tip A care sunt înregistrate sanitar
- veterinar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au obligaţia
de a solicita autorizarea sanitar - veterinară, la direcţia sanitar - veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), exploataţiile comerciale de tip A
de porcine, care au proiecte aprobate prin Agenția de Finanțare al Investițiilor
Rurale, pot solicita autorizarea sanitar - veterinară numai la finalizarea proiectului.
(4) Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligaţia să
solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţe de urgenţă,
identificarea şi înregistrarea acestora în Baza Națională de Date; dacă în urma unei
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anchetei efectuate de medici veterinari oficiali se poate stabilii trasabilitatea, vor fi
identificate și înregistrate în baza de date cu înregistrarea tuturor evenimentelor
suferite de respectivele animale, respectiv naștere, identificare, înregistrare,
mișcare; dacă în urma unei anchetei efectuate efectuate de medici veterinari
oficiali nu se poate stabilii trasabilitatea, animale vor fi distruse prin incinerare cu
respectarea prevederilor sanitare veterinare privind bunăstarea animalelor,
cheltuiala cu incinerarea acestora fiind suportată de către deținător.
(5) După 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
în exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate sanitar – veterinar pentru
creşterea altor specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor.

Capitolul XI
Dispoziții finale

Art. 43. – Elaborarea normelor de aplicare
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 22 vor elabora norme
proprii de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului
de act normativ

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea Planului de măsuri de
urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în
România
Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii
prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale
competenţelor serviciilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi al prevenirii transmiterii
de la animale la om.
Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de unele boli transmisibile
ale animalelor care pot influenţa direct sau indirect schimburile comerciale cu
animale vii, produse şi subproduse de origine animală este obiectivul fundamental al
activităţilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile ale
animalelor.
Porcinele pot suferi de o gamă vastă de boli infecțioase sau neinfecțioase. Unele
boli pot fi tratate, unele afectează numai animalul în cauză, respectiv nu se transmit la
alte animale sau de la animale la om. Pe de altă parte, unele boli sunt transmisibile la
animale, sau de la animale la om (zoonoze). În acelaşi timp, unele boli majore ale
porcinelor, cum sunt pesta porcină africană (PPA) şi pesta porcin clasică (PPC), nu
pot fi tratate, iar cazul PPA nu există vaccin. De aceea, aceste boli pot avea un impact
mai vast asupra sănătății animalelor sau asupra sănătății publice, cu efecte majore
resimțite la nivel de populație, respectiv la nivel economic.
Bolile animalelor se transmit nu doar prin contact direct între animale sau între
animale și om. Ele se propagă și prin sistemele de circulație ale apei și ale aerului,
prin vectori precum insectele, precum și prin materialul seminal, ovocitele și
embrionii utilizați la inseminarea artificială. Agenții patogeni se pot găsi, de
asemenea, în produse alimentare sau în alte produse de origine animală, cum ar fi
pielea, blana, sau alte materiale obținute din corpul unui animal. Mai mult, agenții
patogeni pot fi răspândiți indirect prin vehicule de transport, diferite alte obiecte,
echipamentele intrate în contact cu animalele bolnave, precum şi furajele, fânul și
paiele contaminate.
Oamenii dețin adesea, în gospodăriile lor, mai multe porcine, care exced necesarul
pentru consum familial. Deținerea unor astfel de animale în gospodării prezintă în
general un risc major în controlul bolilor pentru care nu există mijloace specific de
prevenire a acestora (vaccin) sau posibilitatea de tratament a acestora. Pentru aceste
boli singura formă de prevenire a difuzării acestora este controlul circulaţiei
animalelor vii şi a produselor provenite de la acestea.
În plus, măsurile de prevenire și control pentru fiecare boală transmisibilă a
porcinelor ar trebui să fie special concepute pentru a se potrivi profilului
epidemiologic unic al bolii respective, consecințelor ei, precum și răspândirii sale în
România sau Uniunea Europeană. Așadar, normele de prevenire și control aplicabile
în cazul fiecărei boli ar trebui să fie specifice speciei sensibile, respective acelei boli.
În acest moment există mai multe acte normative, uneori contradictorii, care
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reglementează diferite aspecte ce trebuie implementate de diferite instituții cu
responsabilități în stabilirea politicilor de creştere a porcinelor, stabilirea sistemelor
de creştere, diferenţierea între sistemul comercial şi noncomercial de creştere a
acestora.
În contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în România,
se impune luarea de măsuri urgente pentru combaterea acestei boli pe teritoriul
României.
Ţinând cont de faptul că PPA reprezintă un risc foarte crescut pentru creşterea
porcinelor, precum şi pentru populația de mistreți, prevenirea, controlul și eradicarea
PPA trebuie să fie o prioritate pentru România. Acest obiectiv ar trebui atins prin
aplicarea de măsuri armonizate, adaptate la specificul fiecărui tip de explatație prin
intermediul unui plan de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și
controlul pestei porcine africane în România care include și măsuri de control în
zonele de restricție, așa cum sunt stabilite în Decizia de punere în aplicare
2014/709/UE a Comisiei.
În acest context, România trebuie să elaboreze un Plan de măsuri de urgență
pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România.
În prezent, teritoriul ţării noastre este afectat în totalitate de evoluția agresivă a
pestei porcine africane, acest lucru ducând la pierderi însemnate de porcine, atât în
sectorul necomercial, cât și în cel comercial.
De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, la data de
31.07.2017 și până în prezent au fost confirmate 4.226 focare de PPA la porcii
domestici, din care 90 de focare la nivelul fermelor comerciale. În cadrul măsurilor
specifice de combatere a PPA au fost neutralizate 766.009 animale, impactul social și
economic fiind major.
În această perioadă valoarea dosarelor de despăgubire plătite către crescătorii de
porcine este în cuantum de 601.029 mii lei.
La nivelul populației de mistreți în perioada mai sus menționată au fost confirmate
5.268 cazuri în 41 de județe.
În primele luni ale anului 2021 au fost afectate 7 exploatații comeciale cu 105.824
capete porcine.
La această dată, evoluția PPA a dus la blocarea întregului sector de creştere a
suinelor, producând pagube economice însemnate, prin cheltuielile impuse de
combaterea bolii şi prin pierderile înregistrare de producătorii de carne de porc cărora
li se aplică restricţii cu privire la circulația porcilor vii și transportul de material
seminal, de carne, de produse și de subproduse provenite de la aceștia sistând
comerţul intracomunitar şi export de porcine și produse provenite de la acestea.
Mistrețul reprezintă rezervorul natural al virusului pestei porcine africane, ducând
la infectarea și reinfectarea teritoriului.
În aceste condiţii, managementul populaţiei de porci mistreţi trebuie să fie orientat
în sensul reducerii densităţii până la un nivel de cel mult 0,5% mistreţi pe km².
În acest scop, este necesar ca acţiunile de vânătoare să vizeze atât împuşcarea de
masculi, cât şi împuşcarea de femele; totodată, furajarea mistreţilor pentru
supravieţuire trebuie sistată.
De asemenea, în scopul creşterii gradului de cooperare la notificarea cazurilor de
porci mistreţi morţi şi a participării vânătorilor la vânătoarea selectivă, trebuie stabilit
cadrul legal pentru susţinerea financiară a realizării acestor activităţi prevăzute în
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programul cofinanţat pentru pesta porcină africană.
Evoluția agresivă a focarelor/cazurilor de pestă porcină africană trebuie să alerteze
instituţiile publice la cel mai înalt nivel, având în vedere că, pentru această boală, nu
există prevenţie specifică sub formă de vaccin. Virusul este deosebit de rezistent, cu o
virulenţă particulară, iar unele state infectate - Italia, spre exemplu - nu au eradicat
virusul nici după perioade îndelungate de timp.
La prevenirea şi controlul bolii trebuie să colaboreze toate instituţiile statului cu
atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Alături de cele prezentate, precizăm faptul că, în prezent, Deciziile Grant anuale,
care aprobă programele naționale și finanțarea lor aferentă, stabilește măsurile
prevăzute de programe și costurile acestora acceptate pentru cofinanțare din partea
uniunii Europene.
Având în vedere atribuțiile Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), luând în considerare contextul epidemiologic
actual al României sub raportul PPA, prin evoluția unui număr mare și în creștere de
focare de PPA de la an la an, având în vedere că în prezent nu există un cadru general
și specific unitar prin care să se reglementeze creșterea porcinelor pe teritoriul
României,
În data de 10.02.2021 a avut loc o videoconferință bilaterală cu DG (SANTE)
privind gestionarea PPA. Comisia Europeană a constatat situația gravă a evoluției
PPA la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României, al cărei întreg teritoriu
continuă să fie afectat. Comisia Europeană consideră esențiale următoarele măsuri:
- adoptarea unor acte legislative care să nu mai permită comercializarea porcinelor
din fermele care nu respectă măsurile de biosecuritate (cu referire la gospodăriile
populației care nu produc doar pentru autoconsum);
- controlul populației de mistreți;
- transmiterea de urgență la Comisia Europeană a unui Plan de acțiune pentru
eradicarea și controlul PPA ȋn România, cu termene clare.
Comisia Europeană a subliniat importanța implicării tuturor instituțiilor cu
competențe în domeniu, inclusiv privind controlul populației de mistreți, deoarece, cu
toate eforturile depuse, ANSVSA nu poate controla și eradica PPA fără sprijinul altor
instituții. Ȋn acest context, Comisia Europeană a oferit tot sprijinul pentru autoritățile
române.
Elementele sus menționate constituie premisele unei situații extraordinare care
impune adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat,
astfel că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra identificării
unor soluții viabile de prevenire și combatere a virusului PPA și ar pune în pericol
siguranța și securitatea alimentară a României.

2. Schimbări
preconizate

Prezentul proiect de act normativ are ca obiectiv crearea cadrului legal specific
pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane.
În cadrul Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și
controlul pestei porcine africane în România sunt stabilite norme de prevenire şi
control al pestei porcine africane la porcinele deținute şi sălbatice în România cu
scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății animalelor, respectiv a
consecințelor economice, sociale, culturale și de mediu prin aplicarea măsurilor de
control al pestei porcine africane.
Normele cuprinse în plan prevăd:
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a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea acestora;
b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate pentru fiecare
tip de exploataţie;
c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor noncomerciale şi
comerciale;
d) strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi;
e) creşterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine animală;
f) campanii de conştientizare;
g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României;
h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control oficial
interinstitutional de către autoritățile competente, în vederea urmăririi implementării
planului de acțiuni de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei
porcine africane pe teritoriul Romaniei.
Planul se aplică:
a) porcinelor deţinute, inclusiv mistreţii din crescătoriile şi complexurile de
vânătoare;
b) porcinelor sălbatice;
c) materialului germinativ;
d) produselor de origine animală;
e) subproduselor de origine animală, fără a aduce atingere normelor stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și a prevederilor legislației naționale specifice;
f) instalațiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor și tuturor celorlalte
materiale și căi de infectare implicate sau potențial implicate în răspândirea pestei
porcine africane.
Adoptarea acestui act normativ va crea un echilibru necesar și corect între
activitatea depusă de către instituțiile implicate pentru realizarea măsurilor dispuse
de către autoritățile competente în vederea controlului și combaterii virului PPA pe
teritoriul României.
Potrivit Planului, autoritățile și instituțiile publice implicate în domeniul creșterii
porcinelor și în prevenirea răspândirii, monitorizarea și combaterea bolilor
porcinelor sunt următoarele: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul
Finanțelor; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Ministerul
Sănătății; Ministerului Apărării Naţionale; Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, consiliile judeţene; consiliile locale şi primăriile.
În acest sens sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile autoritățile și instituțiile
publice în vederea implementării măsurilor necesare pentru supravegherea,
prevenirea și controlul pestei porcine africane.
Având în vedere că evoluția deosebit de agresivă a pestei porcine africane are
drept consecință blocarea întregului sector de creştere a suinelor, producând pagube
economice majore, prin cheltuielile impuse de combaterea bolii şi prin pierderile
înregistrare de producătorii de carne de porc cărora li se aplică restricţii cu privire la
comerţul intracomunitar şi la export,
ținând cont de faptul că, în contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei
porcine africane pe teritoriul României și având în vedere ritmul alert de transmitere
a virusului, se impune luarea de măsuri urgente pentru combaterea acestei boli, atât
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în cazul porcilor domestici, cât și în cazul populației de mistreți,
luând în considerare faptul că se impune stabilirea, în regim de urgență, a unui
plan de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei
porcine africane în România,
întrucât numai prin această soluţie legislativă poate fi asigurată, în regim de
urgenţă, deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea creșterii porcinelor pe
teritoriul României în condiții de siguranță, prin aplicarea unor măsuri urgente de
supraveghere, prevenire și control a pestei porcine africane,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi
constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
a fost elaborat prezentul proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru
aprobarea Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și
controlul pestei porcine africane în România.
3. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2. Impactul
asupra mediului
de afaceri
21 Impactul
asupra sarcinilor
administrative
22 Impactul
asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul
social
4. Impactul
asupra mediului

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ creează cadrul legal pentru plata activitaților depuse de
către instituțiile implicate pentru realizarea măsurilor dispuse în vederea controlului și
combaterii PPA pe teritoriul României.
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Se creează premisele prevenirii și controlului răspândirii virusului PPA în exploatațiile
de porcine cu rezultate imediate privind asigurarea securității și siguranței alimentare.
Se creează premisele împiedicării răspândirii bolii respectând condițiile de neutralizare
a porcinelor domestice eliminate în urma confirmarii PPA, a cadavrelor de mistreți,
precum și a mistreților vânați depistați pozitiv în urma examenului de laborator, a
masei gastro-intestinale rezultate în urma eviscerării mistreților vânați, într-o unitate
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autorizată pentru neutralizare subproduselor de origine animală nedestinate consumului
uman. Iar, în cazuri excepționale, neutralizarea poate fi efectuată prin îngropare, cu
aprobarea în Centrul Local de Combatere a Bolilor și cu avizul instituților competente.
5. Alte
informaţii

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Fondurile necesare pentru realizarea Planului se asigură prin bugetele instituţiilor implicate în
punerea în aplicare a acestuia, în limita bugetelor aprobate, conform legilor bugetare anuale, precum şi
din fondurile aprobate cu această destinaţie prin deciziile Grant anuale ale Comisiei Europene privind
aprobarea programelor naţionale de eradicare şi control al bolilor animalelor şi a finanţării acestora,
aprobate în baza Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15
mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea
şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de
modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a
Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.
1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a deciziilor 66/399/CEE,
76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului.
- mii lei Indicatori

Următorii
4 ani

Anul curent
1

2

3

4

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
6
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Media pe
5 ani
6

7

(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului
de act normativ:
a) acte normative în Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
ca urmare a intrãrii în
vigoare a proiectului de
act normativ;
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate în urgență, autoritățile și instituțiile publice implicate în prevenirea și controlul PPA
vor elabora norme proprii de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de
vederea implementãrii
urgență.
noilor dispoziţii.
11 Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor
publice

NU ESTE CAZUL
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2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitarã în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii directe
a actelor normative
comunitare

4. Hotãrâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ crează cadrul legislativ național necesar pentru
aplicarea Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de
modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor
(„Legea privind sănătatea animală”) și a Regulamentului Delegat (UE)
2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului
(UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
normele de prevenire și control al anumitor boli listate, care se vor aplica
începând cu 21 aprilie 2021
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind
procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2. Fundamentarea
alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor
organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act
normativ.

NU ESTE CAZUL
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3. Consultările organizate
cu autorităţile
administraţiei publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale
autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative.
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente.
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
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civile cu privire la
necesitatea elaborării
proiectului de act
normativ.
2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului în urma
implementării proiectului
de act normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau
diversităţii biologice.
3. Alte informaţii

decizională în administraţia publică, republicată.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere
în aplicare a
proiectului de act
normativ de către
autorităţile
administraţiei publice
centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competentelor
instituţiilor existente

2. Alte informaţii

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, autoritățile și instituțiile publice implicate în prevenirea și controlul PPA
vor elabora norme proprii de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență.

NU ESTE CAZUL
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În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat
proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Planului de măsuri de urgență
pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, pe care îl propunem
spre aprobare.
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MIRELA CĂLUGĂREANU
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