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Informare privind  evolutia Pestei Porcine Africane  la porci  

domestici in satul Comănicea , comuna Secu, judeţul Dolj  

 

        În data de 30.10.2018 Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a 

confirmat apariția virusului pestei porcine africane la doi porci dintr-o exploataţie, cod 

RO 0741800018 ,proprietar Gogoșanu Ion adresa; comuna Secu, sat Comănicea, nr. 92,   

s-au întreprins următoarele măsuri: ecarisarea cadavrelor prin îngropare si dezinfectie .  

         Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Dolj s-a întrunit de urgenta, 

pentru a adopta planul de măsuri privind controlul și combaterea acestei boli. (anexa 1) 

 A fost notificata boala  la  ANSVSA. 

 A fost declarata oficial boala la Primăria comunei Secu. 

 A fost stabilita  in cadrul CLCB  comisia de evaluare a animalelor. 

            S-au format echipele de ucidere ,ecarisare si dezinfectie , 

            S-au instalat filtre de dezinfectie la intrarea si iesirea din localitate, 

            S-au stabilit competentele fiecarei echipe. 

            Au fost ucise si ecarisate 70 capete porcine  din localitatea Comănicea.     

            S-a efectuat dezinfecţia  celor 38 de gospodării, a spaţiilor de cazare a porcilor, 

aleilor, a perimetrelor, a ustensilelor şi a obiectelor potenţial contaminate, a utilajului 

care a fost folosit pentru săparea locului de îngropare şi a locului de îngropare;       

            S-au instaurat zonele de protecţie şi supraveghere după cum urmează:  

- o zonă de protecție în jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localităţilor: 

Comănicea, Secu, Piria, Berbeșu.  

- o zonă de supraveghere în jurul focarului, de minim 10 km, care include si zona 

de protecție, pe raza localităților: Racovița, Ciocanele, Salcia, Cernătești, Ștefanel, Țiu, 
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Bărboi, Grădiște, Busu, Grecești, Șumandra, Smadovicioara, Gropanele, Piria, Malumnic, 

Argetoaia, Valea Marcului, Țânțaru, Făuroaia, din județul Mehedinți localitățile: Coșovăț, 

Plai, Deleni, Târșa, Pluta, Buicești. 

În aceaste zone, instituţiile parte a CLCB cu atribuţii în controlul bolii au aplicat 

măsurile stabilite in legislaţia comunitară specifică: Directiva Consiliului de stabilire a 

dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 

2002/60/CE a Consiliului de stabilire a dispozitiilor specifice de combatere a pestei 

porcine africane, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ANSVSA nr. nr. 99/2006, 

modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010 dupa cum urmeaza: 

-Mişcarea animalelor din zona de protecţie este restricţionată astfel:  deplasarea şi 

transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în 

care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicţie nu trebuie aplicată 

tranzitului porcilor pe şosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face fără descărcare sau 

oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinaţi tăierii, care provin din 

exteriorul zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în zona menţionată 

anterior pentru tăiere imediată. 

Nici un animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploataţie fără autorizarea 

autorităţii veterinare locale. 

-Animalele din zona de protecţie sunt supuse supravegherii clinice cu echipe 

constituite din  medici veterinari oficiali in fiecare echipa si / sau personal auxiliar; 

echipele de inspecţie vor fi suplimentate în funcţie de necesitate cu reprezentanţi ai ULS, 

personal auxiliar şi medici veterinari oficiali; 

     -Mişcarea animalelor din zona de supraveghere  este restricţionată astfel:  deplasarea 

şi transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în 

care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicţie nu trebuie aplicată 

tranzitului porcilor pe şosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face fără descărcare sau 

oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinaţi tăierii, care provin din 
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exteriorul zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în zona menţionată 

anterior pentru tăiere imediată. 

       Nici un animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie în cursul primelor 

şapte zile fără autorizarea autorităţii veterinare locale. 

       S-a efectuat dezinfecţia finala dupa 7 zile a  celor 38 de gospodării si au fost ridicate 

filtrele de dezinfectie.    

      In cursul lunii noiembrie medicii veterinari de libera practica imputerniciti efectueaza 

inspectii clinice  in exploatatiile cu animale  din toate  localitatile  judetului  Dolj. 

     Până la acest moment, nu au mai fost notificate alte cazuri de îmbolnăvire sau 

mortalitate în gospodării sau în exploatații de tip comercial, de pe raza județului. 

     Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat  la medicului veterinar, DSVSA 

județene sau autorităţilor locale. 

       DSVSA Dolj solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor 

întreprinse de autorități, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave 

generate de apariţia ei. 

         Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici 

cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel 

social și economic. 
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