HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul 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, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul
siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, precum și pentru modificarea
și completarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine
africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 15 alin. (5) 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – În anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul 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, a
acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor,
precum și a tarifelor aferente acestora, la punctul 5, litera d) se abrogă.
Art. II. – Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor
1

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 16 noiembrie 2016,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - În vederea stabilirii unor activităţi de prevenire intensivă a introducerii virusului
pestei porcine africane în România se stabileşte drept zonă de mare risc fâşia de teren aflată la
frontiera de stat cu Ucraina şi cu Republica Moldova, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre
interiorul ţării.”
2. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) efectuarea supravegherii intensive, prin inspecţii ale porcilor domestici şi ale porcilor
mistreţi, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre interiorul ţării, începând de la frontiera cu
Ucraina şi cu Republica Moldova;”.
3. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV: Măsurile de profilaxie şi control care se aplică la porcii domestici din
exploataţiile de pe teritoriul României”.
4. Partea introductivă a articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. - Cerinţele minime de biosecuritate pentru exploataţiile nonprofesionale în care se
cresc porcine domestice sunt următoarele:”.
5. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Din momentul creşterii riscului de introducere a pestei porcine africane în
România, cel puţin următoarele măsuri sunt aplicate în populaţiile de porci mistreţi, după cum
urmează:”.
a) cotele de vânătoare sunt analizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi sunt stabilite
ţinând cont de necesitatea reducerii populaţiei de porci mistreţi existente;
b) administrarea de hrană pentru momirea porcilor mistreţi la locurile de pândă este permisă;
c)

hrănirea susţinută cu cantităţi îndestulătoare de hrană, pe parcursul iernii, a porcilor mistreţi
este interzisă;

d)

încurajarea vânătorii care are ca obiect anumite categorii de porci mistreţi, îndeosebi pentru
femelele adulte şi subadulte; ţinta vânătorii este atingerea densităţii de 0,5 mistreţi pe kmp
sau mai redusă, pentru a împiedica răspândirea bolii;

e) cota de vânătoare trebuie să fie echilibrată între masculi şi femele, 50% din fiecare
categorie, dintre femele având prioritate cele adulte şi sub-adulte;
f)

în vederea stimulării activităţii de vânătoare a femelelor de porci mistreţi, după confirmarea
bolii, pentru fiecare femelă vânată, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 400 lei, cu
condiția prezentării la laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor
județene din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene a
organelor genitale interne recoltate de la femelele vânate;
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g) pentru fiecare mascul vânat de la care prezintă probe la laboratoarele sanitar – veterinare și
pentru siguranța alimentelor județene din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 65 de lei;
h) în zonele de frontieră, cel puţin pe o distanţă de 20 km până la graniţă, vânătoarea trebuie
condusă astfel încât să se evite mişcările excesive de animale spre graniţă.
(2) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație și rambursate de Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile Deciziilor anuale.
(3) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt asigurate de cătr
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație.
6. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4),
cu următorul cuprins:
„(3) Pentru probele recoltate de la porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în accidente
de maşină, gestionarii fondurilor cinegetice sau alte persoane implicate în managementul silvic sau
al faunei primesc un stimulent în valoare de 225 lei pentru fiecare cadavru adus la laborator.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație și rambursate de Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile Deciziilor anuale.”
7. După articolul 33 se introduce un nou capitol, capitolul V, cu următorul cuprins:
„Capitolul V
Regimul de control al stării de sănătate a suinelor
Art. 34. – (1) Investigaţiile de laborator pentru pesta porcină africană se desfăşoară la
nivelul întregii ţări; principiul investigării se bazează pe creşterea supravegherii pasive şi pe
recoltarea de probe provenite de la porcii domestici găsiţi morţi sau bolnavi şi de la porcii mistreţi
găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în accidente de maşină.
(2) Pentru cadavrele de porci domestici din exploatațiile nonprofesionale prezentate la
laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene din cadrul direcţiilor
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, medicii veterinari de liberă practică
împuterniciți primesc un stimulent în valoare de 100 de lei pentru cadavrele provenite de la sugari și
tineret, respectiv de 200 de lei pentru cadavrele provenite de la celalalte categorii.
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(3) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul
aprobat cu această destinație”
9. În anexa la Program, punctul 6.6. litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în
vederea aprobării reducerii populaţiei de porci mistreţi;”.
10. În anexa la Program, la punctul 6.6. litera f) se abrogă.
11. În anexa nr. Program, după punctul 6.6. se introduce un nou punct, punctul 6.61, cu
următorul cuprins:
„6.61. Ministerul Mediului participă, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului,
respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", Garda Naţională de Mediu prin structurile subordonate acesteia, în cadrul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 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, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.”
12. În tot cuprinsul hotărârii denumirea „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor” se înlocuiește
cu denumirea „Ministerul Apelor şi Pădurilor ”.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
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