
Comisia Raională pentru Situații Excepționale  
a raionului Leova 

 

DISPOZIȚIA nr.08 din 14 august 2021 

 

În conformitate cu Regulamentul de activitate a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a raionului Leova, aprobat prin Dispoziția Președintelui raionului nr.229 

din 26.11.2019 ,,Cu privire la crearea Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului 

Leova”,, cu completările și modificările ulterioare, sesizarea  șefului Direcției Raionale 

pentru Siguranța Alimentelor Cantemircu raza de acoperire Leova, dlui Sergiu Secrieru, 

Comisia pentru Situații Excepționale Raionale Leova,  

DISPUNE: 

1. Se ia act de informația prezentată de către DRSA  Cantemir (cu raza de acoperire 

Leova) privind situaţia  epizootică la Pesta Porcină Africană şi  confirmarea 

maladiei în gospodăria  cet.  Munteanu Anton din com. Hănăsenii Noi, raionul 

Leova. 

2. Se stabilește regim de  Carantină în localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova pe o 

perioada de 30 zile, începând cu data de 14 august 2021, cu posibilitatea prelungirii 

acestui termen în cazul aparației altor focare. 

3. Se aprobă planul complex de măsuri de eradicare și profilaxie a Pestei Porcine 

Africane (PPA) la porci domestici în raza de acoperire  a raionului Leova. 

4. Se pune în sarcina Direcţiei Raionale pentru  Siguranţa Alimentelor 

Cantemir (cu raza de acoperire Leova), dlui Secrieru  Serghei, să 

întreprindă în zona de focar  următoare: 

- organizarea și coordonarea tuturor măsurilor urgente  de iradicare a focarului 

de  PPA din gospodăria cet. Munteanu Anton din com. Hănăsănii Noi; 

-  monitorizarea, evaluarea și gestionarea datele privind evoluția pestei porcine 

africane; 

- monitorizarea permanentă a situaţiei epizootice la pesta porcină africană în 

teritoriul localităţii şi a raionului, prin examen clinlic şi investigaţii de 

laborator, trasarea măsuri speciale privind reducera riscului de răspîndire a 

PPA; 

- efectuarea unui control strict privind respectatrea  condiţiilor de biosecuritate 

la deţinătorii de porcine din localitatea Hănăsănii Noi conform Hotărîrii  

Guvernului nr.1368 din  19.12.2016 și anume în zona de protecție - a unui 

recensământ al tuturor exploataţiilor care trebuie inspectate de un medic 

veterinar oficial, curăţarea, dezinfectarea cât mai curând posibil după 

contaminare a camioanelor şi altor vehicule şi echipamente, utilizate pentru 

transportarea porcinelor, cadavrelor,  exploatației din focar. Porcinele la 

îngrășat  destinate comercializării să fie transportate în vehicule sigilate de 

către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei la abatoare autorizate sanitar 

veterinar numai după examinarea clinică, la necessitate și probe de laborator 

cu eliberarea certificatelor sanitare veterinare și sînt ucise imediat; 
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     -  pe perioada carantinei  la PPA va  interzice  mişcarea porcinelor,   

sacrificarea și comercializarea cărnii proaspete, înstrăinarea, cumpărarea 

porcinelor, întroducerea din şi în gospodăriile  cetăţenilor a furagelor; 

     -  coordonarea activității  tuturor  serviciilor  implicate pentru iradicarea şi 

lichidarea focarului  în scopul neadmiterii răspândirii bolii în tertoriul  

raionului; 

     -  coordonarea  activității  centrului Local  de Combatere a bolii, va  organiza  

punctele  de comandament  fix  şi  operaţional, va  aprecia  zonele  de protecţie  

și supraveghere; 

    -  să acţioneze  conform Hotărîrii  Guvernului nr.1368 din  19.12.2016 privind  

stabilirea  unor  prevederi specvifice  de combatere  a pestei  porcine africane 

(anexei nr.2  Planul Complex  de măsuri de  iradicare  şi profilaxie a pestei 

porcine africane, Manualul operaţional şi altor cerinţe a normelor sanitar-

veterinare în vigoare); 

     -  investigarea tuturor cazurile noi de apărție a focarelor de pestă porcină 

africană în scopul identificării cauzei și sursei de infecție;  

     - de comun cu Administrația Publică Locală vor organiza companii de 

informare a deținătorilor de porcine despre obligația crotalierii porcinelor 

pentru identificarea și includerea acestora în Registrul de stat al 

animalelor,precum și despre necesitatea respectării cerințelor minime de 

biosecuritate stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 1368 din 19.12.2016. 

             -  în zona de supraveghere a localităților Nicolaevca și Filipeni r. 

Leova, conform Hotărîrii  Guvernului nr.1368 din  19.12.2016, se vor efectua 

următoarele acțiuni: efectuarea unui recesământ a tuturor exploatațiilor de 

porcine cu examinare clinică, iar la suspiciune – examene de laborator, cu 

respectarea de către personal și a deținătorilor de porcine a regulilor de igienă în 

timpul intrării și eșirii din încăperile pentru porcine. La depistarea suspiciunilor 

anunțarea imediată a subdiviziunii teritoriale. În fiecare expluatație după eliberare 

de porcine sau depopulare  se va petrece dezinfectareaa încăperilor. Să se interzică 

în alimentația publică carnea proaspătă, carnea provenită de la porcinele 

achiziționate în zona de supraveghere. Comercializarea porcinelor puse la îngrășat 

se va efectua numai în prezența certificatelor sanitare veterinare la abatoare 

autorizate  desemnate de autoritățile ANSA, altele mișcări ale porcinelor se 

interzice.  

 

5. Se pune în sarcina Administraţiei Publice Locale, com. Hănăsenii Noi, 

următoarele: 

- să organizeze o echipă din locuitori ai satului pentru cartografierea 

animalelor prezente la moment în fiecare gospodărie şi să înştiinţeze sub 

semnătură personală despre neadmiterea mişcării porcinelor, sacrificării, 

înstrăinării, cumpărării animalelor pe perioada de carantină;  

- să intensifica măsurile pentru depistarea a animalelor bolnave sau pierite, 

respectarea condiţiilor de biosecuritate a efectivilor de porcine a 

deţinătorilor de porcine din localitate; 



-  va instala preşouri de dezinfectare la intrarea şi ieşirea din localitate (filtre 

dotate cu corturi, rumeguș și dezinfectant ECOCID), asigurându-le cu 

materialul necesar pe toată perioada de carantină; 

-  va asigura cu apa în cantitatea necesara presourile de dezinfecție la intrarea 

și ieșirea din localitate, iclusiv apă potabilă; 

- va angaja personal necesar asigurării lucrărilor de dezinfecție a pneurilor 

transportului la punctele de dezinfecție pe drumurile publice la întrarea și 

eșirea din localitate unde evoluează focarele de pestă porcină africană, cu 

implicarea angajaților din cadrul taberei de odihnă din com. Hănăsenii Noi; 

- listele persoanelor care vor activa în grupul pentru recesămăntul porcinelor, 

grupele pentru dezinfectaţie, personale care vor face serviciul la punctele de 

control (numele, prenumele, indicarea vîrstei şi grupa de intervenţie), listele 

mijloacelor de transport, mijloacele tehnice care vor efectua dezinfecţiile 

(marca, numărul de înregistrare, numele,prenumele răspunzătorului), sub 

semnatura primarului vor fi prezentate Secţiei Sănătatea şi 

Bunăstarea Animală a DRSA. 

6. Se pune în sarcina Inspectoratului de Poliţie Leova: 

-  organizarea serviciului la punctele de control; 

-  stoparea și dirijarea mijloacelor de transport prin punctele de dezinfecție, 

astfel ca acestea să fie supuse unei dezinfecții riguroase; 

-  controlul persoanelor şi intezicerea transportării din localitate a porcinelor 

vii şi cărnii de porcine şi altor produse alimentare de origine animală și 

subproduse obținute de la acestea; 

- organizarea procesului de identificare a achiziţionarilor de animale ce 

activează ilegal cu tragerea la răspundere a acestora; 

- contracararea mişcării ilicite a animalelor, 

- va însoţi grupele de experti şi grupele de intervenţie în caz de necesitate; 

- asigurarea combaterii comerțului stradal neautorizat de animale și produse 

de origine animală dacă există; 

-  va conlucra cu DRSA Cantemir  la îndeplinirea altor măsuri reeşind din 

situaţia creată. 

7. Se dispune atragerea forțelor suplimentare a Serviciului Patrulare din 
cadrul Secției Securitate Publică a IP Leova, Trupelor de Carabinieri: 

-  în contracararea mişcării ilicite a animalelor, interzicerii mişcării 
autotransportului fără temei şi coordonarea mişcării lui; 

-  Îparticiparea la controlul dizinfecţieii autotransportului controlului 
persoanelor şi la interzicerea transportării din zonă a porcinelor vii şi cărnii 
de porcinelor 

- va conlucra pe alte întrebări cu DRSA Cantemir reeşind din situaţia creată. 
         Autotransportul reținut cu animale depistate fără certificatele sanitare 
Veterinare în locurile indicate de ANSA. 

8. Se pune în sarcina Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale, 
instalarea de corturi (incaperi specializate) la posturile de dezinfectie de la intrarea 
și ieșirea din localitate, cât și va monitoriza măsurile întreprinse în scopul 
eradicării și profilaxiei a Pestei Porcine Africane (PPA). 

9.  Se pune în sarcina SA ,,Drumuri Cimișlia”, coordonarea și instalarea 
indicatoarelor rutiere. 

 




