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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
                                                                       

 
HOTĂRÂREA nr. 1 din 13.01.2020  

 
privind măsurile necesare pentru prevenirea și 

combaterea pestei porcine africane în județul Bacău 
 

 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 451/ 

13.11.2019 al Prefectului Judeţului Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară în data de   

13.01.2020; 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21 din data de 15.04.2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr 15 din data de 28.02.2005, 

cu completările şi modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea 

Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu modificările şi completările 

ulterioare, ale H.G. nr. 557 din 03.08.2016, privind managementul tipurilor de risc, ale 

Hotărârii nr. 2 din 06.07.2018 privind măsurile adoptate la nivelul Comitetului Naţional pentru 

Situaţii Speciale de Urgenţă, şi ale Deciziei nr. 1 din 24.07.2019 privind măsurile adoptate în 

cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – Centrul 

Naţional de Combatere a Bolilor, 

Având în vedere difuzarea explozivă a virusului pestei porcine africane şi riscul major 

generat de posibilitatea răspândirii bolii pe întreg teritoriul Judeţului Bacău, luând  în 

considerare posibilitatea producerii unor pagube majore cu implicaţii asupra securităţii 

alimentare, 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU  

adoptă prezenta   

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se stabileşte ca Centrul Local de Combatere a Bolilor să dispună toate măsurile 
necesare pentru prevenirea răspândirii la nivelul judeţului Bacău a pestei porcine africane, 
până la restabilirea stării de normalitate. 
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Art. 2. Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi: 
a) monitorizează punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru implementarea 

acţiunilor dispuse prin hotărâri, dispoziţii, decizii şi planuri de măsuri stabilite la nivel 
naţional ori judeţean, pe linia prevenirii și combaterii pestei porcine africane; 

b) emite acte de autoritate necesare pentru asigurarea măsurilor de prevenire, limitare a 
răspândirii, monitorizare şi combatere a pestei porcine africane la nivelul tuturor 
unităţilor administrativ teritoriale din zonele de risc; 

c) aduce la cunoştinţa populaţiei măsurile dispuse de autorităţi la nivel naţional, judeţean 
ori local. 

d) participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 

e) în cazul neutralizării prin metode alternative, identifică şi pun la dispoziţie terenurile 
pentru incinerare/îngropare; 

f) pun la dispoziţie utilaje şi sprijină cu personal activităţile referitoare la încărcare, 
săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative. 
 
 

Art. 3. Pentru îndeplinirea măsurilor necesare prevenirii și combaterii pestei porcine 
africane la nivelul judeţului Bacău se stabilesc următoarele responsabilităţi: 

a) Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău: 
- informează lunar Prefectul Judeţului Bacău asupra evoluției bolii şi stadiului de 

implementare a programelor de masuri stabilite de către CLCB; 
- formulează, în cadrul Grupului Local de Experți, propuneri privind necesitatea 

declarării stării de alertă în unităţi administrativ teritoriale afectate grav de virusul 
pestei porcine africane; 

- elaborează analize periodice privind evoluţia virusului pestei porcine africane pe 
teritoriul judeţului Bacău şi prognoze cu privire la evoluţia bolii la nivel național/  
judeţean pe termen scurt şi mediu; 

- notifica Direcția Agricolă Județeana Bacău cu privire la existenta focarelor de pesta 
porcină africană la porc domestic sau a cazurilor la mistreț  în vederea informării de 
către aceasta a asociaţiilor, proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri agricole a 
măsurilor ce trebuie întreprinse  pentru combaterea bolii și a măsurilor care 
trebuiesc întreprinse în situaţia existenţei eventualelor cadavre de animale; 

- supraveghează și verifică modul în care se realizează ecarisarea si neutralizarea 
cadavrelor de animale în condițiile legii; 

- elaborează şi supune spre aprobarea Centrului Local de Combatere a Bolilor,  Planul 
de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la nivelul Judeţului Bacău; 

- asigură prin personalul de specialitate, suportul tehnic pentru aplicarea programului 
de masuri în perimetrele stabilite de Centrul Local de Combatere a Bolilor, privind 
acțiunile de dezinfecţiei; 

- monitorizează sacrificarea porcilor din gospodăriile populaţiei din perimetrele 
stabilite de către Centrul Local de Combatere a Bolilor; 

- asigură întrunirea în regim de urgenţă a Centrului Local de Combatere a Bolilor, în 
vederea aprobării planului de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine africane la 
nivelul judeţului Bacău. 
 

b) Garda Forestieră Suceava - Garda Forestieră Judeţeană Bacău: 
- asigură monitorizarea identificării şi colectării cadavrelor de animale sălbatice de pe 

fondurile de vânătoare; 
- asigură monitorizarea efectivelor de porci mistreţi de pe fondurile de vânătoare; 
- asigură prin gestionarii fondurilor de vânătoare acţiuni de prevenire a migraţiei 

porcilor mistreţi în afara fondurilor de vânătoare afectate de virusul pestei porcine 
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africane; 
- asigură îndeplinirea la nivelul judeţului Bacău a măsurii nr. 1 din Planul de măsuri 

pentru combaterea pestei porcine africane în România aprobat prin Decizia nr. 1 din 
24.07.2019 a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor din cadrul CNSSU, referitor 
la recoltarea integrală prin metode care nu dislocă efectivele a porcilor mistreţi din 
fondurile de vânătoare în care a fost confirmată prezenţa virusului şi prezintă lunar 
Prefectului Judeţului Bacău, stadiul implementării măsurii; 

- verifică îndeplinirea, la nivelul judeţului Bacău, a măsurii nr. 2 din Planul de măsuri 
pentru combaterea pestei porcine africane în România adoptat prin Decizia nr. 1 din 
24.07.2019 a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor din cadrul CNSSU, referitor 
la reducerea efectivelor porcilor mistreţi din fondurile de vânătoare în care nu a fost 
confirmată prezenţa virusului şi prezintă lunar Prefectului Judeţului Bacău, stadiul 
implementării măsurii. 

 
c) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău: 

- desfășoară activități preventive prin instituirea filtrelor de control în locurile stabilite 
de către Centrul Local de Combatere a Bolilor; 

- sprijină personalul tehnic veterinar în acțiunile  de ucidere, incinerare, îngropare sau 
distrugere a porcilor în zonele stabilite de către Centrul Local de Combatere a 
Bolilor. 

 
d) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău „ŞTEFAN CEL MARE”: 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de control în filtrele instituite de 
către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de ucidere, incinerare, îngropare 
sau distrugere a porcilor în zonele stabilite de către Centrul Local de Combatere a 
Bolilor; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de monitorizare a efectivelor de 
porci mistreţi de pe fondurile de vânătoare; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de prevenire a migraţiei porcilor 
mistreţi în afara fondurilor de vânătoare afectate de virusul pestei porcine africane. 

 
e) Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău „ALEXANDRU CEL BUN”: 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de control în filtrele instituite de 
către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de ucidere, incinerare, îngropare 
sau distrugere a porcilor în zonele stabilite de către Centrul Local de Combatere a 
Bolilor; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de monitorizare efectivelor de 
porci mistreţi de pe fondurile de vânătoare; 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de prevenire a migraţiei porcilor 
mistreţi în afara fondurilor de vânătoare afectate de virusul pestei porcine africane. 

 
f) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău: 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de ucidere, incinerare, îngropare 
sau distrugere a porcilor în zonele stabilite de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Bacău; 

- acordă sprijin tehnic pentru monitorizarea pe timp de noapte a migraţiei porcilor 
mistreţi din fondurile afectate de pesta porcină africană; 

- alocă forțe și mijloace necesare pentru sprijinirea acţiunilor de dezinfecţie în 
perimetrele stabilite de Centrul Local de Combatere a Bolilor; 

- asigură întrunirea în regim de urgenţă a Grupului de Suport Tehnic pentru 
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Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de Epizotii/Zoonoze; 
- acordă sprijin tehnic pentru monitorizarea cursurilor de apă din zonele afectate de 

pesta porcină africană; 
- participă la supravegherea operaţiunilor de neutralizare prin incinerare la faţa 

locului, ca metodă alternativă şi ia măsuri pentru a preîntâmpina eventualele 
incendii; 

 
g) Garnizoana Bacău: 

- alocă efective necesare pentru sprijinirea acţiunilor de ucidere, incinerare, îngropare 
sau distrugere a porcilor în zonele stabilite de către Centrul Local de Combatere a 
Bolilor. 

 
h) Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău şi Agenţia pentru Protecţia  

Mediului Bacău: 
- participă la acţiuni de monitorizare şi colectare a cadavrelor de porci mistreţi 

identificate în ariile naturale protejate; 
- acordă consultanţă CLCB, în special în ceea ce priveşte opţiunile de distrugere a 

cadavrelor în zona de interes, prin îngropare, sau prin ardere, apoi îngropare; 
- identifică şi aprobă terenurile de pe raza judeţului care pot servi neutralizării 

alternative, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1069/2009; 
- stabilesc terenurile şi a suprafeţele unde pot fi desfăşurate acţiuni de denaturare a 

dejecţiilor şi gunoiului şi/sau orice alte materiale contaminate. 
 

i) Direcţia de Sănătate Publică: 
- evaluează, împreună cu reprezentanți ai DSVSA Bacău condițiile de amplasare a 

gropii pentru neutralizarea cadavrelor porcine astfel încât să nu afecteze zonele de 
locuit, cursuri de apă, obiective economice, militare , culturale, etc. 

 
j) Secţia Drumuri Naţionale Bacău şi Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău: 

- sprijină logistic instituirea filtrelor de control şi dezinfecţie pe căile de circulaţie în 
zonele afectate de pesta porcină africană. 

- asigură, prin autoritățile din subordine sau din coordonare, instituirea filtrelor de 
control și dezinfecție pe căile majore de circulație rutieră și feroviară, în locurile 
stabilite de CLCB; 

- asigură colectarea deșeurilor de pe căile de circulație rutieră aflate în administrarea 
acestei instituții.  

 
k) Direcția Agricolă Județeană 

- identifică asociaţiile, proprietarii şi utilizatorii de terenuri agricole în vederea aplicării 
măsurilor ce trebuie întreprinse în situaţia existenţei focarelor și cazurilor de pesta 
porcină africană și existenta eventualelor cadavre de animale; 

- aduce la cunoștința asociațiilor, proprietarilor și utilizatorilor de terenuri agricole cu 
privire la necesitatea verificării și notificării existenței eventualelor cadavre de 
animale, înainte de începerea recoltării culturilor agricole. 

 
l) Consiliul Județean Bacău 

- alocă fonduri financiare UAT-urilor în care sunt înregistrate focare de PPA și celor 
limitrofe în vederea prevenirii și combaterii Pestei Porcine africane la nivelul 
judeţului Bacău; 

- realizează activitatea de distrugere a materialelor de risc rezultate în urma aplicării 
Programului, în condicile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016. 
 

file://192.168.1.1/../../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266210/00180060.htm
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Art. 4. Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mr. CONSTANTIN ENE” al 
județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre instituţiilor nominalizate cu atribuții în 
domeniul prevenirii și combaterii pestei porcine africane. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 
               Prefect 

Alexandru-Liviu MIROȘEANU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 13.01.2020 cu majoritate de 

voturi, conform procesului verbal nr. 1/13.01.2020.   
 
 
 

Hotărârea nr. 1 din data de 13.01.2020 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău 
Șef Centru Operațional – maior Balica Alexandru _____________ 

 


