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africană în G.P. Simpetru Victor din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul 
Brăila………………………………………...250 
ORDINUL NR.377 din 3 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Traian, judeţul 
Brăila………………………………………...254 
ORDINUL NR.378 din 3 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
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africană în G.P. Giol Marinel din localitatea 
Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul 
Brăila.........................................................255 
ORDINUL NR.379 din 3 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Movila Miresii, judeţul 
Brăila.........................................................258 
ORDINUL NR.380 din 3 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Vrincianu Corneliu din 
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
județul Brăila………………………………..259 
ORDINUL NR.381 din 3 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Chiscani, judeţul 
Brăila……………………………………..….262 
ORDINUL NR.382 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Coteț Elena Luciana din 
localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul 
Brăila.........................................................264 
ORDINUL NR.383 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Coteț Mihaela - Daniela din 
localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul 
Brăila.........................................................269 
ORDINUL NR.384 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Dinu Valentin din localitatea 
Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila...274 
ORDINUL NR.385 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Axani Gheorghe din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul 
Brăila.........................................................280 

ORDINUL NR.386 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Moglan Cosmin din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul 
Brăila.........................................................286 
ORDINUL NR.387 din 4 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Fercu Stelian din localitatea 
Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul 
Brăila.........................................................292 
ORDINUL NR.388 din 5 septembrie 2018 
privind: actualizarea Comisiei de 
monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern managerial.....298 
ORDINUL NR.389 din 5 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Viziru, judeţul 
Brăila…………………………………………299 
ORDINUL NR.390 din 5 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Simpetru Victor din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul 
Brăila.........................................................300 
ORDINUL NR.391 din 5 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Giol Marinel din localitatea 
Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul 
Brăila.........................................................306 
ORDINUL NR.392 din 5 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Frigioiu Veronica din 
localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, 
județul Brăila………………………………..312 
ORDINUL NR.393 din 5 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
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africană dinG.P. Vrincianu Corneliu din 
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
județul Brăila.............................................318 
ORDINUL NR.394 din 6 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Bordei Verde, judeţul 
Brăila…………………………………………324 
ORDINUL NR.395 din 6 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Cireșu, judeţul 
Brăila…………………………………………325 
ORDINUL NR.396 din 6 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Zăvoaia, judeţul 
Brăila…………………………………………326 
ORDINUL NR.397 din 6 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Mocanu Valentin din 
localitatea Romanu, comuna Romanu, județul 
Brăila.........................................................327 
ORDINUL NR.398 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului teritorial comun 
de acțiune pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și a personalului didactic 
și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și 
în zonele adiacente unităților de învățământ 
preuniversitar……………………………….330 
ORDINUL NR.399 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Dinu Cristina din localitatea 
Zamfirești, comuna Galbenu, județul 
Brăila.........................................................332 
ORDINUL NR.400 din 7 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor  

de la nivelul comunei Galbenu, judeţul 
Brăila.........................................................335 
ORDINUL NR.401 din 7 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Bărăganul, judeţul 
Brăila.........................................................336 
ORDINUL NR.402 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Iaba Stela  din localitatea 
Scărlătești, comuna Cireșu, județul 
Brăila.........................................................337 
ORDINUL NR.403 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Florea Cornel din localitatea 
Scărlătești, comuna Cireșu, județul 
Brăila.........................................................343 
ORDINUL NR.404 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Tudorascu Ciprian din 
localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei 
Verde, județul Brăila..................................349 
ORDINUL NR.405 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Albu Gheorghe  din 
localitatea Romanu, comuna Romanu, județul 
Brăila.........................................................355 
ORDINUL NR.406 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Mocanu Valentin  din 
localitatea Romanu, comuna Romanu, județul 
Brăila.........................................................361 
ORDINUL NR.407 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană dinG.P. Balan Gheorghe din 
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul 
Brăila.........................................................367 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

8 

 

ORDINUL NR.408 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Comșa Ionel din localitatea 
Viziru, comuna Viziru, județul Brăila..........373 
ORDINUL NR.409 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Bounegru Costica din 
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul 
Brăila.........................................................379 
ORDINUL NR.410 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Iancu Serban  din 
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
județul Brăila..............................................385 
ORDINUL NR.411 din 7 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Radu Constantin, comuna 
Chiscani, județul Brăila..............................391 
ORDINUL NR.412 din 10 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Mitrea Radian din localitatea 
Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila....397 
ORDINUL NR.413 din 10 septembrie 2018 

privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul unității administrativ - teritoriale 
oraș Ianca, judeţul Brăila...........................400 
ORDINUL NR.414 din 10 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Bolboceanu Sebastian din 
localitatea Constantin Gabrielescu, comuna 
Bordei Verde, județul Brăila.......................401 
ORDINUL NR.415 din 10 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Dinu Cristina din localitatea 
Zamfirești, comuna Galbenu, județul  

Brăila.........................................................407 
ORDINUL NR.416 din 10 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Ciupitu Ion din localitatea 
Bărăganul, comuna Bărăganul, județul 
Brăila.........................................................413 
ORDINUL NR.417 din 10 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Unirea, judeţul 
Brăila.........................................................419 
ORDINUL NR.418 din 10 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Traian, judeţul 
Brăila…………………………………………420 
ORDINUL NR.419 din 11 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană dinG.P. Pintilie Lucian din localitatea 
Silistraru, comuna Traian, județul Brăila....421 
ORDINUL NR.420 din 11 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Sipoteanu Nicușor din 
localitatea Traian, comuna Traian, județul 
Brăila.........................................................427 
ORDINUL NR.421 din 11 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Buliga Romica din 
localitatea Unirea, comuna Unirea, județul 
Brăila.........................................................433 
ORDINUL NR.424 din 12 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Zenterente Company S.R.L. 
din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, 
județul Brăila..............................................439 
ORDINUL NR.425 din 12 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
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evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Siliștea, judeţul 
Brăila…………………………………………442 
ORDINUL NR.426 din 12 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Scorțaru Nou, judeţul 
Brăila…………………………………………443 
ORDINUL NR.427 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Mitrea Radian din 
localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul 
Brăila.........................................................444 
ORDINUL NR.428 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Chirpac Marcel din 
localitatea Găvani, comuna Gemenele, 
județul Brăila..............................................450 
ORDINUL NR.429 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană dinG.P. Banciu Mihai din localitatea 
Târlele Filiu, oraș Ianca, județul Brăila......456 
ORDINUL NR.430 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Tudose Ionel din localitatea 
Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul 
Brăila.........................................................462 
ORDINUL NR.431 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la  

confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Cotet Mircea din localitatea 
Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, județul 
Brăila.........................................................468 
ORDINUL NR.432 din 13 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din S.C. Zenterente Company S.R.L. 
din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, 
județul Brăila.............................................474 
ORDINUL NR.435 din 14 septembrie 2018 
privind: Stabilirea atribuțiilor pentru funcția 
publică corespunzătoare categoriei înalților 
funcționari publici de subprefect  al județului 
Brăila…………………………………………479 
ORDINUL NR.437 din 14 septembrie 2018 
privind: modificarea Anexei la Ordinului 
prefectului nr. 2 din 04.01.2018 privind  
alocarea la drepturi în anul 2018 a mijloacelor 
de transport auto şi realizarea activităţii de 
asigurare tehnică a autovehiculelor din parcul 
auto al Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Brăila.........................................................481 
ORDINUL NR.438 din 14 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de măsuri la 
confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Grosu Toma din localitatea 
Bărăganul, comuna Bărăganul, județul 
Brăila.........................................................484 
ORDINUL NR.439 din 14 septembrie 2018 
privind: reorganizarea Comisiei Locale Unirea 
pentru Inventarierea Terenurilor……….…490 
ORDINUL NR.440 din 14 septembrie 2018 
privind: convocarea membrilor comisiei de 
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
de la nivelul comunei Chiscani, judeţul 
Brăila…………………………………………491 
 

 
 

III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 
 

HOTĂRÂREA NR.69 din 27 septembrie 2018 
pentru: stabilirea amplasamentului și edifi-
carea soclului monumentului ‹‹Hora Unirii››, 

realizat în cadrul activităților de aniversare a 
Centenarului României………………….....492 
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IV. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU 
 

HOTĂRÂREA NR.53 din 07 august 2018 
privind: atribuirea unui teren în folosință 
gratuităîn baza Legii nr.15/2003 domnului 
Gurlea Cristian în vederea construirii unei 
locuințe proprietate personală………….…494 
HOTĂRÂREA NR.54 din 07 august 2018 
privind: modificarea și actualizarea Inven-
tarului Bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Jirlău, județul Brăila…...495 
HOTĂRÂREA NR.55 din 07 august 2018 
privind: aprobarea virării de credite bugetare 
în cadrul aceluiași capitol bugetar și modi-
ficarea listei de investiții în anul 2018….…496 
HOTĂRÂREA NR.56 din 07 august 2018 
privind: actualizarea și modificarea 
organigramei și a statului de funcții a 
personalului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Jirlău………………….497 
HOTĂRÂREA NR.57 din 07 august 2018 
privind: aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Jirlău, 
județul Brăila  pentru anul 2018…………..498 
HOTĂRÂREA NR.58 din 07 septembrie 2018 
privind: alegerea preşedintelui de 
şedinţă……………………………………….499 
HOTĂRÂREA NR.59 din 07 septembrie 2018 
privind: aprobarea rectificării bugetului local 
de venituri și cheltuieli al comunei  Jirlău, 
județul Brăila, pe anul 2018…………….…500 
HOTĂRÂREA NR.60 din 07 septembrie 2018 
privind: aprobarea Programului manifestărilor 
și a structurii veniturilor și cheltuielilor de 
organizare a Zilei Comunei Jirlău în anul 
2018………………………………………….501 
 

HOTĂRÂREA NR.61 din 07 septembrie 2018 
privind: însușirea inventarului bunurilor 
aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă, aprobarea apartenenței la domeniul 
public al Comunei Jirlău a bunurilor de retur 
inventariate, aprobarea trecerii din domeniul 
privat în domeniul public al Comunei a unor 
bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public 
în domeniul privat al Comunei a unor bunuri, 
în vederea scoaterii din funcțiune și casării și 
aprobarea casării acestora……………..…502 
HOTĂRÂREA NR.62 din 07 septembrie 2018 
privind: preluarea contractului de concesiune 
nr.4352/28.07.2011 de către dl. Bulancea 
Gheorghe de la concesionarul Crîngău 
Dumitru, ca urmare a vanzării 
construcției………………………………….504 
HOTĂRÂREA NR.63 din 07 septembrie 2018 
privind: actualizarea și modificarea 
organigramei și a statului de funcții a 
personalului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Jirlău………………….505 
HOTĂRÂREA NR.64 din 07 septembrie 2018 
privind: aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Jirlău, 
județul Brăila  pentru anul 2018…………..506 
HOTĂRÂREA NR.65 din 14 septembrie 2018 
privind: aprobarea rectificării bugetului local 
de venituri și cheltuieli al comunei Jirlău, 
județulBrăila, pe anul 2018 și a listei de 
investiții pe anul 2018……………………..507 
HOTĂRÂREA NR.66 din 14 septembrie 2018 
privind: stabilirea unui ajutor de urgență 
pentru doamna Moise Nadia pentru caz 
medical grav………………………………..508 

 
 

V. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ROMANU 
 

HOTĂRÂREA NR.50 din 27 septembrie 2018 
privind:  rectificarea bugetului local pe  anul  
2018………………………………………….510 
HOTĂRÂREA NR.51 din 27 septembrie 2018 
privind: anularea HCL nr.7 și 8/23.01.2018 
pentru acordarea unor bonificații la plata cu 
anticipație a impozitului pe mijloacele de  

transport datorat de către contribuabili, 
personae fizice,până la data de 31.03.2018, 
pentru anul fiscal 2018 și aprobarea 
impozitelor și taxelor locale speciale pentru 
anul fiscal 2018 și a Regulamentului de 
adoptare a acestora………………………..511 
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VI. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GALBENU 
 

HOTĂRÂREA NR.62 din 09 octombrie 2018 
privind: modificarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2018……………….……512 
HOTĂRÂREA NR.63 din 09 octombrie 2018 

privind: aprobarea fondului de premiere a 
cuplurilor din comuna Galbenu, județul Brăila, 
care au împlinit 50 ani de căsătorie în anul 
2018………………………………………….512 

 
 

VII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BĂRĂGANUL 
 

HOTĂRÂREA NR.42 din 26 septembrie 2018 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni……………...514 
HOTĂRÂREA NR.43 din 26 septembrie 2018 
privind: aprobarea  reactificării bugetului local  
și bugetul activităților finanțate integral din 
venituri proprii pe anul 2018......................514 
HOTĂRÂREA NR.44 din 26 septembrie 2018 
privind: privind aprobarea modificării 
organigramei și a Statului de Funcții a 
aparatului de specialitate al primarului ….515 
HOTĂRÂREA NR.45 din 26 septembrie 2018 
privind: aprobarea planului de ocupare al 
funcțiilor publice, din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului comunei Bărăganul, 

pe anul 2019………………………………..516 
HOTĂRÂREA NR.46 din 26 septembrie 2018 
privind: aprobarea Regulamentului privind 
închirierea/constituirea dreptului de superficie  
cu titlul oneros  asupra  bunurilor  aparținând 
domeniului privat al comunei Bărăganul, 
județul Brăila………………………………..517 
HOTĂRÂREA NR.47 din 26 septembrie 2018 
privind: finanțarea cheltuielilor cu transportul 
elevilor din comuna Bărăganul, județul 
Brăila.........................................................518 
HOTĂRÂREA NR.48 din 26 septembrie 2018 
privind: aprobarea modelului contactului de 
susținere  financiară a  Asociației Sportive 
“Voința  Bărăganul”……………………………..519 

 
 

VIII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UNIREA 
 

HOTĂRÂREA NR.57 din 26 septembrie 2018 
privind: desemnarea unui număr de doi 
reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei 
Unirea, judeţul Brăila, în Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, 
judeţul Brăila………………………………..520 
HOTĂRÂREA NR.58 din 26 septembrie 2018 
privind: desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul 
Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurare a 
Calităţii, în anul şcolar 2018-2019………..521 
HOTĂRÂREA NR.59 din 26 septembrie 2018 
privind: rectificarea bugetului local al comunei 
Unirea pe anul 2018, cu afectarea capitolelor 
51.01, 61.03, 67.03, 70.02, 83.03, 83.50 - 
pentru partea de cheltuieli și a indicatorilor 
04.02.01, 04.02.04, 11.02.06 si 37.02.01 - 
pentru partea de venituri, cu suma totală de  

126.700 lei………………………………..…522 
HOTĂRÂREA NR.60 din 26 septembrie 2018 
privind: aprobarea Amenajamentului Pastoral 
pentru pajiștile aflate în proprietatea privată a 
comunei Unirea, județul Brăila……………523 
HOTĂRÂREA NR.61 din 26 septembrie 2018 
privind: prelungirea dreptului de folosință 
gratuităși administrare a cimitirului în 
suprafaţă de 2,42 ha, amplasat în Tarlaua 25, 
acordat Parohiei Unirea prin HCL nr. 
51/30.09.2013 pentru o perioadă de încă 5 
ani……………………………………………524 
HOTĂRÂREA NR.62 din 26 septembrie 2018 
pentru: aprobarea Procedurii de lucru privind 
înregistrarea şi arhivarea Contractelor de 
arendare depuse la Consiliul Local al 
comunei Unirea, judeţul Brăila……………525 
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IX. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILA MIRESII 
 

HOTĂRÂREA NR.52 din 20 septembrie 2018 
privind: rectificarea bugetului local pe anul 
2018..........................................................527 
HOTĂRÂREA NR.53 din 20 septembrie 2018 
 privind: aprobarea documentației  Plan 
Urbanistic General (PUG) și Regulamentul 
Local de Urbanism (RLU) al comunei Movila 
Miresii, județul Brăila………………………528 
HOTĂRÂREA NR.54 din 20 septembrie 2018 
privind: desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local înConsiliul de administrație 
al Școlii Gimnaziale Movila Miresii și 
înComisia de evaluare și asigurare a calității 
din cadrul Școlii Gimnaziale Movila 
Miresii………………………………………..529 
HOTĂRÂREA NR.55 din 20 septembrie 2018 
privind: aprobarea cooperării între Consiliul 
Local Movila Miresii și Consiliul Județean 
Brăila în vederea schimbului de date, 
accesului și utilizării aplicațieiinformatice de 
tip GIS implemantată la nivelul Consiliului 
Județean Brăila.........................................530 
HOTĂRÂREA NR.56 din 20 septembrie 2018 
privind: însușirea inventarului bunurilor 
aparținând sistemului public de alimentare cu 
apăși de canalizare, aprobarea apartenenței 
la domeniul public al Comunei Movila Miresii 
a bunurilor de retur inventariate, aprobarea 
trecerii din domeniul privat în domeniul public 
al Comunei a unor bunuri, aprobarea trecerii 
din domeniul public în domeniul privat al  

Comunei a unor bunuri, în vederea scoaterii 
din funcțiune și casării și aprobarea casării 
acestora……………………………………..531 
HOTĂRÂREA NR.57 din 20 septembrie 2018 
privind: aprobarea Regulamentului referitor la 
constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra unor terenuri  care aparțin 
domeniului privat al UAT Comuna Movila 
Miresii, județul Brăila……………………….533 
HOTĂRÂREA NR.58 din 20 septembrie 2018 
privind: aprobarea rezilierii contractului de 
concesiune nr. 1017/6.03.2013…………...555 
HOTĂRÂREA NR.59 din 20 septembrie 2018 
privind: aprobarea modificării indicatorilor 
tehnico – economici pentru investiția 
„Construire teren sport Sat Țepeș Vodă, 
comuna Movila Miresii, județul Brăila”……557 
HOTĂRÂREA NR.60 din 20 septembrie 2018 
privind: aprobarea numărului de autoturisme 
utilizate pentru activitățile specifice și 
modificarea și completarea Normativelor 
proprii de cheltuielii ale comunei Movila 
Miresii  pentru consumurile lunare de 
carburanți..................................................558 
HOTĂRÂREA NR.61 din 20 septembrie 2018 
privind aprobarea indreptarii unor erori 
materiale dincuprinsul HCL  nr. 53/1.09.2016, 
privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU  
“Amplasare centrala eoliana in comuna 
Movila Miresii”...........................................559 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.179 
din 26 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului/urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții din cadrul Consiliului 
Județean Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

          
 Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
Raportul Arhitectului Sef nr.17675/14.09.2018, referitor la necesitatea aprobarii  componentei 
nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de 
constructii din  cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si 
functionare a acesteia ;  

Vazand Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, agricultura, turism, transport; 
 In baza prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97, al.1 si art.115 alin.1 lit. ,,c’’ din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                    HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii din  cadrul Consiliului Judetean 
Braila, dupa cum urmeaza: 

 
 Presedinte :  
   arh.Marian RUSU - Arhitect Sef al judetului Braila-Consiliul Judetean Braila 
 Vicepresedinte:  
   arh.Vladimir LUPOAIE -Ordinul Arhitectilor din Romania                                                  
  Membri: 
 1.arh. Radu CHERNBACH  -Ordinul Arhitectilor din Romania  
 2.arh. Viorel GAGEANU  - Ordinul Arhitectilor din Romania  
 3. arh. Mihail STEFANESCU  -Ordinul Arhitectilor din Romania 
 4.arh. Doru BARLEANU  -Registrul Urbanistilor din Romania 
 5.arh. Silvia MEDRIHAN  -Registrul Urbanistilor din Romania 
 6.arh. Marian PASCU -Registrul Urbanistilor din Romania 
 7.urb.Bianca Oana LAZAR  -consilier Structura Arhitectului Sef-Consiliul Judetean Braila 
 8.ing. Ion TACEA  -consilier Directia Tehnica si Lucrari Publice-Consiliul Judetean Braila                                                                         
 9. insp. Viorel RADU  -Directia Judeteana pentru Cultura Braila 
 10. ing.Cristian TRUFAS  -Inginer sef-Oficiul de Cadastru si Publicitate  Imobiliara Braila                                        
 11.ing. Daniela Ligia DOBRE -Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii- Agentia pentru 
Protectia Mediului  Braila                                                                         
 12.cms.Carmen BUIA  -Serviciul Comisariatul Judetean Braila-Comisariatul General- Garda 
Nationala de Mediu                                                          
 13. ing.Cosmina MOISE  -Directia Silvica Braila-Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA  
 14. lt.Adrian MUSAT  -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al Judetului Braila                       
 15. dr.Valerica AVRAM   - Directia de Sanatate Publica  a Judetului Braila                                                              
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 16.  sing.Andrei OCTAVIAN -Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila-Administratia Bazinala 
de Apa Buzau- Ialomita -AN,,APELE ROMANE” 
 17. sing.Cristian PAGU   -Sectia de Drumuri Nationale Braila-   Directia  Regionala de 
Drumuri si Poduri Constanta         
 18. ing.Nicolai MARUSEC  -Exploatare Teritoriala Braila- SNTGN ,,TRANSGAZ “SA Medias 
 19. ing. Silvia Daniela SACARISEANU - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila –
SDEE ,,Muntenia Nord”SA  
 20. ing.Sanda DRAGU   - Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 
 21. ing.Nicu-Florian CULEA  -Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale Braila -
Serviciul de Telecomunicatii Speciale                                                  
    Membri supleanti: 
1.arh.Marcian ROMAN  -consilier Directia Judeteana pentru Cultura Braila  
2. ing.Domnica MATINCA  -Oficiul de Cadastru si Publicitate  Imobiliara Braila                                  
3. ing. Liliana Maria IOAN  - Agentia pentru Protectia Mediului  Braila  
4. cms.Daniela AGACHE - Serviciul Comisariatul Judetean Braila- Comisariatul General- 
Garda Nationala de Mediu  
5.ing. Ovidiu LACATUS  -Directia Silvica Braila-Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA 
6.mr.Vasilica BOGDAN -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al Judetului Braila                                           
7.as.Marius Mihai SAMOILA  - Directia de Sanatate Publica  a Judetului Braila                                                              
8. ing.Fanica FUSEA  -Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila- Administratia Bazinala de 
Apa Buzau- Ialomita  - AN,,APELE ROMANE” 
9.sing.Florin DAFINA   -Sectia de Drumuri Nationale Braila-   Directia  Regionala de Drumuri 
si Poduri Constanta         
10. ing.Danut DOGARESCU  -Exploatare Teritoriala Braila- SNTGN ,,TRANSGAZ” SA 
Medias 
11. ing.Vasilica NAGHI   - Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila  
12. ing.  Anca Maria STANOIU   -Directia Tehnica si Lucrari Publice- Consiliul Judetean 
Braila        
            Secretariatul comisiei: 
1. ing.Maria ION    -consilier Structura Arhitectului Sef- Consiliul Judetean Braila   
2. ing.Gabriel ION   -consilier Structura  Arhitectului Sef- Consiliul Judetean Braila 
 
Art.2  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare 
a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii conform anexei, parte integranta 
a prezentei hotarari; 
Art.3 Cu data prezentei, Hotararea Consiliului Judetean nr. 154/31.08.2018 isi inceteaza 
aplicabilitatea; 
Art.4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura Arhitectului 
Sef din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 
Art.5  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.180 
din 26 septembrie 2018 

 

privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Brăilei «Carol I»                             

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018;        
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei « Carol I », precum si Nota de 
fundamentare a Muzeului Brailei « Carol I » nr.1558/17.09.2018; 
 Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive;  
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a” si alin.2 lit.”c”, precum si prevederile art.97 
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba organigrama Muzeului Brailei « Carol I », conform anexei nr.1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2 Se aproba statul de functii al Muzeului Brailei « Carol I », conform anexei nr.2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.3 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Muzeul 
Brailei « Carol I ». 
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni Iordache 
Stefan Catalin si Nechita Ovidiu. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.181 
din 26 septembrie 2018 

 
privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.235/2017 
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 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
Raportul Biroului resurse umane, salarizare;  
 Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive, precum si Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr.235/27.09.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului 
de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 
Braila;  
 Avand in vedere Nota de fundamentare a Scolii Populare de Arte si Meserii 
« Vespasian Lungu » Braila, precum si Hotararea Consiliului de Administratie 
nr.6/17.09.2018; 
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” , precum si ale art.97 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I Art.3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.235/27.09.2017 privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila, se modifica si se completeaza si are 
urmatorul continut: 
“Se aproba Regulamentul actualizat de organizare si functionare al Scolii Populare de Arte si 
Meserii « Vespasian Lungu » Braila, conform anexei la prezenta hotarare, parte integranta 
din aceasta ‘’. 
Art.II Se introduce un articol nou, art.4 cu urmatorul cuprins: 
« Art.3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.235/27.09.2017 isi inceteaza aplicabilitatea”. 
Art.III Art.4 si art.5 se renumeroteaza si devin art.5 si art.6. 
Art.IV Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.235/27.09.2017 raman 
neschimbate. 
Art.V Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fostadoptata cu unanimitate. 
 
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.182 
din 26 septembrie 2018 

                                        
privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii «Lyra- 
George Cavadia» Brăila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2016; 
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 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
Raportul Biroului resurse umane, salarizare;  
 Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive, adresa nr. 1018/18.09.2018 a Filarmonicii « Lyra-George 
Cavadia » Braila, precum si Hotararea Consiliului de administratie nr.4/14.06.2018; 
 In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” , precum si ale art.97 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Filarmonicii « Lyra-George 
Cavadia » Braila, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Anexa nr.3 a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.90/31.05.2016 isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Filarmonica 
« Lyra-George Cavadia » Braila. 
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.183 
din 26 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului “Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Brăila”  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 

Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare, Directiei Administratie Publica, Contencios 
si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr. 
17513/13.09.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului, 
Comisiei de sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
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local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 
8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – 
Unități de primiri urgențe în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 
 In conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.91 alin.1 lit.“b” ,“c”,“d”, alin.3 
lit.”a” si alin.5 lit.”a” pct.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba proiectul “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, Apelul de proiecte 
nr.POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 regiuni(cod apel POR/180/8/2). 
Art.2 Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”, in cuantum de 5.284.955,51 lei (inclusiv TVA). 
Art.3 Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila 
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 105.699,11 lei(inclusiv TVA), 
reprezentând cofinantarea proiectului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila”. 
 (2)Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare in limita sumei 
necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect,  vor fi alocate din bugetul 
Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila. 
Art.4 (1)Sumele reprezentand cheltuieli conexe si cheltuieli neeligibile ce pot aparea pe 
durata implementarii proiectului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila”,pentru implementarea proiectului in conditii optime,se 
vor asigura din bugetul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila. 
Art.5  (1)Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 
suportarea din bugetul propriu a corectiilor ce pot fi identificate in procedura de verificare a 
achizitiei. 
  (2)Sumele reprezentand cheltuieli de mentenanta si intretinere pentru proiectul 
“Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila” pe intreaga perioada de durabilitate a acestuia se vor suporta de catre Unitatea 
Administrativ Teritoriala Judetul Braila. 
Art.6 Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al 
Consiliului Judetean Braila, sa semneze contractul de finantare, precum si toate documentele 
necesare implementarii proiectului, in numele Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila. 
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Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. Domnul consilier judetean Sirbu Marian nu a fost prezent in sala. 
 
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.184 
din 26 septembrie 2018 

                                                   
privind: aprobarea modificării datelor de identificare ale imobilului situat în Brăila, B-
dul Independenței nr. 251 (Corp D), aparținând domeniului public al Județului Brăila, 
administrat de către Spitalul Județean de Urgență Brăila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018;                                       
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.17046/05.09.2018 si 
Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 34154/2018, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16782/2018; 

Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

In conformitate cu prevederile, art.91 alin.1 pct.(c) din Legea nr.215/2001, republicata, 
privind administratia publica locala; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1, lit.“c” din legea administratiei 
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
   HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, B-dul 
Independentei nr. 251 (Corp D), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat 
de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform Anexei, parte integranta la prezenta 
hotarare. 
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 42, coloana nr.5 din 
Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.172 din 19.07.2017, privind insusirea 
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila. 
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Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.       
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. Domnul consilier judetean Sirbu Marian nu a fost prezent in sala. 
        
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.185 
din 26 septembrie 2018 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 151/13 august 2018 
privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, a 
cheltuielilor  legate de proiect și a acordului de parteneriat  
 
 ConsiliulJudetean Braila, intrunit in sedintaordinara la data de 26 septembrie2018; 

Avand in vedereExpunerea de motive a PresedinteluiConsiliuluiJudetean Braila 
siraportulcomun al  DirectieiStrategii de Dezvoltare, DirectieiAdministratie Publica, 
ContenciossiDirectieiAdministrarePatrimoniusiEvidentaBugetara, inregistrat sub nr. 
17737/17.09.2018; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului,Comisiei de sanatatesiprotectiesociala si Comisiei pentru administratie publica 
locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” 
Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii, Obiectivul specific 8.2 ” Îmbunătățirea calității și a eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, Apeluri 
pentruproiectenefinalizate; 

In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.14, art. 91 alin.1 lit. “d” si “e” si 
alin.3 lit.”a”din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I Se aproba modificarea titlului proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in 
regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati” in  
„Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor 
Vrancea, Buzau, Braila si Galati”. 
Art. II  Se aproba modificarea art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/13 august 
2018privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 
ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, a 
cheltuielilor  legate de proiect si a acordului de parteneriat care va avea urmatorul continut: 

„Art.1.- Se aproba proiectul„Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 
ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axaprioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 
8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, 
în special pentru zonele sărace și izolate” Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii, apel de proiecte 
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate.”  
Art. III Se aproba modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/13 august 
2018 privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 
ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, a 
cheltuielilor  legate de proiect si a acordului de parteneriat care va avea urmatorul continut: 

„Art.2.-(1)Se aproba Acordul de parteneriat cadru pentru realizarea proiectului  
„Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor 
Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, prevazut in Anexa la prezenta hotarare, intre Ministerul 
Sanatatii –lider de parteneriat si Unitatea Administrativ Teritoriala  a Judetului Braila, Orasul 
Faurei, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila si Spitalul Orasenesc Faurei, in calitate de 
parteneri. 

          (2) Acordul de parteneriat prevazut la alin.(1) se va completa si cu partenerii 
nominalizati de catre Ministerul Sanatatii. “ 
Art.IV  Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/13 august 2018 
raman neschimbate. 
Art.V Prezenta hotarareva fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. Domnul consilier judetean Sirbu Marian nu a fost prezent in sala. 

 

          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.186 
din 26 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu 
Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Modernizari parcări lot 3: Aleea Lebedei, între Calea 
Calărașilor și Str. Grigore Alexandrescu, Str. Sebesului (bloc D1), Sos. Buzăului 
(bl.B30 si bl.31), B-dul Dorobanților (bl.A28 și bl.A31), Aleea Învățătorilor (bl.G7, Bl.G8 
si bl.Z), Str. Octav Doicescu (bl.A1 și bl.A2)“. 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 septembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adreselor Municipiului Braila nr. 29408/31.07.2018 si 
nr.31507/12.09.2018, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 14611/31.07.2018, 
respectiv nr.17383/12.09.2018.  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Municipiul 
Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Modernizari parcari lot 3 : Aleea Lebedei, intre Calea Calarasilor si Str. Grigore 
Alexandrescu, Str. Sebesului (bloc D1), Sos. Buzaului (bl.B30 si bl.31), B-dul Dorobantilor 
(bl.A28 si bl.A31), Aleea Invatatorilor (bl.G7, Bl.G8 si bl.Z), Str. Octav Doicescu (bl.A1 si 
bl.A2)“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 202.413,23  lei, reprezentând 5,73 % din valoarea C+M, va fi suportata 
din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit 
anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 3.330.103,92 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila, pentru cofinantarea si realizarea 
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obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal 
Braila, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local 
Municipal Braila. 
Art.7 (a)– Consiliul Local Municipal Braila, este obligat sa monteze un panou care sa fie 
expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
            (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 
1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
         (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
         (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca 
cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
         (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                       a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

          b-logo-ul/stema Municipiului Braila şi cuvintele: “MUNICIPIUL BRAILA”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Municipiului Braila; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “Pentru”. Domnul consilier judetean Sirbu Marian nu a fost prezent in 
sala.  
           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.187 
din 26 septembrie 2018 

 
privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului de investiții 
publice, pe anul 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean  Braila si 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub 
nr.17875/18.09.2018; 

 Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al judetului si Amendamentul aprobat cu unanimitate de voturi inregistrat la 
Consiliul Judetean Braila cu nr.18421/26.09.2018; 

Avand in vedere: 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2018, cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2018;   
- Adresa nr.52883/11.09.2018 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, 

inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.17381/12.09.2018; 
- Adresa nr.53316/17.09.2018, a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, 

 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.17825/18.09.2018; 
 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor masuri 

bugetare si pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;  
Cunoscand prevederile art.19 alin.2, art.41, art.48, alin.1, art.49, alin.4, 5, 7, 9 si 10 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
Conform prevederilor art.91, alin.3, lit.”a”, alin.5, lit.”b” si art.97 din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.115, alin.1, lit.”c” din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b parti integrante 
din prezenta  hotarare. 
Art.2  Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean 
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 56.02 “Transferuri cu caracter 
general intre diferite nivele ale administratiei”, 60.02 “Aparare”, 61.02 “Ordine si siguranta 
nationala”, 65.02 “Invatamant”, 66.02 “Sanatate”, 67.02 “Cultura, recreere si religie”, 84.02 “ 
Drumuri si poduri “ conform anexei nr. 2. 
Art.3  Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ 
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr.3, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 
Art.4  Se aproba rectificarea bugetului Centrului Scolar de Educatie Incluziva, conform 
anexei nr. 4, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.5 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, conform anexelor nr.5 si 6, parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 
si venituri proprii si subventii, conform anexelor nr.7, 7a, 7b parti integrante din prezenta 
hotarare.  
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Art.7 Se aproba rectificarea bugetului si a Programului de investitii publice pe anul 2018 a 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr.8-10, parti integrante din prezenta 
hotarare. 
Art.8 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice pe anul 2018 a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr. 11-13, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.9 Se aproba rectificarea bugetului Filarmonicii “Lyra- George Cavadia”, conform anexei 
nr.14, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.10  Se aproba rectificarea bugetului Muzeului Brailei “CAROL I”, conform anexei nr.15, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.11  Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.16, parte integranta din prezenta  
hotarare. 
Art.12 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2017, la 91.247,01 mii lei, din care pentru finantarea cheltuielilor 
sectiunii de functionare  in suma de 5.253,90 mii lei, conform art. 3 din O.U.G. nr. 11/2018 
si a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in suma de 85.993,11 mii lei, pentru anul 2018. 
Art.13 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.14  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 20 de voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez 
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,  Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, 
Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu Marian si Nechita Ovidiu. 
           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.188 

din 26 septembrie 2018 
 

privind: aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare racord alimentare apă incendiu de la 
Gospodăria de apă la distribuitorul din camera pompierului și instalație interioară de 
incendiu (hidranți, sprinklere, drencere) la Casa de Cultură pentru Tineret Brăila” 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, inregistrat sub nr. 18098/20.09.2018; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 

In baza prevederilor HG nr. 907/2016, art.7, alin.4, pct.6 si art.10.alin.4, care impun 
actualizarea devizului general al investitiei;  
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In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
      

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba documentatia Proiect Tehnic pentru obiectivului de investiţie  “Reabilitare 
racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din camera 
pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de 
Cultura pentru Tineret Braila”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba  indicatorii tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic al investitiei  
“Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la Gospodaria de apa la distribuitorul din 
camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa 
de Cultura pentru Tineret Braila”, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Prevederile HCJ nr.204/28.11.2016 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. 
           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.189 

din 26 septembrie 2018 
 

privind:  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Brăila, a 
plantației rutiere (parțial), amplasată pe aliniamentul unor drumuri județene, în vederea 
valorificării prin licitație publică, cu strigare, cu preselecție, a unui număr de 1342 
arbori, cu un volum brut de masă lemnoasă de 3820 mc   
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.18184/24.09.2018, adresa 
Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.18092/20.09.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/31.08.2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor 
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale 
art.7, art. 17, alin.2, art.22 si art.44, alin.3 din O.G.R. nr.43/28.08.1997 republicata si 
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actualizata, privind regimul drumurilor, ale  art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, actualizata, 
privind bunurile  proprietate publica; 
 Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91, alin.4 lit.“b” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 republicata; 

 In temeiul prevederilor art. 97 alin.1, art.115 alin.1, lit.”c”, art. 123, alin.1 si 2 precum si 
art. 45, alin.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei 
rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul drumurilor judetene, in vederea valorificarii prin 
licitatie publica, cu strigare, cu preselectie,  a unui numar de 1342 arbori, cu un                                      
volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc astfel: 
 -DJ 221B -55 arbori cu o valoare de inventar de 5.940 lei; 

-DJ 212A- 567 arbori cu o valoare de inventar de  54.864  lei; 
-DJ 255 A - 294 arbori cu o valoare de inventar de 31.752 lei; 
-DJ 211 - 191 arbori cu o valoare de inventar de 20.628 lei; 
-DJ 211B- 35 arbori cu o valoare de inventar de 3.780 lei; 
-DJ 221- 200 arbori cu o valoare de inventar de 21.600 lei; 

Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele de identificare ale drumurilor  judetene 
mentionate la art.1 din inventarul domeniului public al judetului Braila. 
Art.3 Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe 
picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.4  Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare lot,  
pentru masa lemnoasa bruta pe picior, rezultata din defrisarea plantatiei rutiere, prevazuta la 
art.1 si art 2, in conformitate cu Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.5 Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Braila; 
Art.7 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.  

 
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. 

           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.190 
din 26 septembrie 2018 

 
privind:  aprobarea  valorificării  prin  licitație  publică, cu  strigare, cu  preselecție, a 
unui număr de 567 arbori situați pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum brut de masă 
lemnoasă de 1023 mc, aparținând domeniului privat al județului  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.18209/24.09.2018, adresa 
Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.18092/20.09.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/31.08.2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor 
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale 
art.7, art. 17, alin 2, art.22 si art.44, alin.3 din O.G.R. nr.43/28.08.1997 republicata si 
actualizata, privind regimul drumurilor, ale  art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, actualizata, 
privind bunurile  proprietate publica; 
 Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 91, alin.4 lit.“b”din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001 republicata; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1, art.115 alin.1, lit.c, art.123, alin. 1 si 2 precum si 
art.45, alin.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, 

 
            HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 
567 arbori situati pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1023 mc, 
apartinand domeniului privat al judetului: -DJ 202 A -567 arbori cu o valoare de inventar de 
54.216 lei.   
Art.2 Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe 
picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei,  pentru masa lemnoasa 
bruta pe picior, rezultata din defrisarea plantatiei rutiere, prevazuta la art.1, in conformitate cu 
Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.4 Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Braila. 
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Art.6 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.  

 
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. 
           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 
           
          PREȘEDINTE,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                       DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Daniel, din localitatea 
Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15452/04.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9607/04.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Daniel, din 
localitatea Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9610/04.08.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Daniel, din localitatea Lanurile, comuna 
Viziru, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan   

 Brăila, 04.08.2018 
 Nr. 310 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 310 din 04.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MICU DANIEL, DIN LOCALITATEA LANURILE, COMUNA VIZIRU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta Lanurile/Viziru) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 484/2018, în 
localitatea Lanurile (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A. 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 Efectuarea de inspecții clinice periodice a - D.S.V.S.A. imediat și Medici veterinari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- M.V.L.P. permanent împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  
A.P.M., D.S.P., 
S.G.A. 

16 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 
mediu 

17 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți 
Instituția Prefectului, 
O.J.Z., Direcția 
pentru Agricultură 
Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexei 1 la 
Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din zona de 
supraveghere, conform H.G. nr. 484/2018, 
în localitățile Unirea, Valea Cânepii, 
Tufești, Viziru (conform harta anexă la 
Plan), cu excepția suinelor din exploatația 
comercială aparținând S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

6 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

7 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare 

8 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

9 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

10 
 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

11 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare 

12 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți 
Instituția Prefectului, 
O.J.Z., Direcția 
pentru Agricultură 
Județeană 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turiac Emil, din localitatea 
Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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Ținând cont de adresa nr. 15454/04.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9608/04.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turiac Emil, din 
localitatea Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9611/04.08.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turiac Emil, din localitatea Lanurile, comuna 
Viziru, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 Brăila, 04.08.2018 
 Nr. 311 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 311 din 04.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. TURIAC EMIL, DIN LOCALITATEA LANURILE, COMUNA VIZIRU, JUDEȚUL 

BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta Lanurile/Viziru) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 484/2018, în 
localitatea Lanurile (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
manipularea 
animalelor) 

animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 imediat - D.S.V.S.A. 

 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 
 
 

7 Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A. 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
efectuare a dezinsecțiilor și deratizărilor) 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  
A.P.M., D.S.P., 
S.G.A. 

16 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 
mediu 

17 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți 
Instituția Prefectului, 
O.J.Z., Direcția 
pentru Agricultură 
Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexei 1 la 
Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din zona de 
supraveghere, conform H.G. nr. 484/2018, 
în localitățile Unirea, Valea Cânepii, 
Tufești, Viziru, Constantin Gabrielescu 
(conform harta anexă la Plan), cu excepția 
suinelor din exploatația  comercială 
aparținând S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

- D.S.V.S.A. 
 imediat - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pestei porcine africane 

5 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

6 
 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 
 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

7 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare 

8 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 
 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

9 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

10 
 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

11 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private de 
vânătoare 

12 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți 
Instituția Prefectului, 
O.J.Z., Direcția 
pentru Agricultură 
Județeană 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                             ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiilor de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunelor Bordei Verde, 
Unirea, Tufești, judeţul Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 9561/06.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9623/06.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiilor de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunelor Bordei 
Verde, Tufești, Unirea, județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină 
africană; 

În baza referatului de aprobare nr. 9679/06.08.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei Verde, actualizată 
prin Ordinul Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Bordei Verde, 
începând cu data de 06.08.2018 până la finalizarea acțiunii. 
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(2) Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tufești, actualizată prin 
Ordinul Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Tufești, începând cu data 
de 06.08.2018 până la finalizarea acțiunii. 

(3) Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Unirea, actualizată prin 
Ordinul Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Unirea, începând cu data 
de 06.08.2018 până la finalizarea acțiunii. 
Art. 2 Comisiile vor proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din 
zonele de protecție și supraveghere a focarelor din localitatea Lanurile, comuna Viziru, județul 
Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 06.08.2018 
Nr. 312 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gropeni, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

41 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 
Ținând cont de adresa nr. 12092/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9825/08.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gropeni, 
județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană; 
 În baza referatului de aprobare nr. 9868/08.08.2018; 
 În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gropeni, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Gropeni, începând cu data de 09.08.2018 
până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingerea focarelor din comuna Gropeni, 
după caz. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Gropeni, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila 
 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 06.08.2018 
Nr. 313 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

PREFECT 
 

ORDIN 
 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul construcţii civile/industriale/
hidrotehnice, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza județului Brăila, 
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor finale 
efectuate la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila/Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Măxineni  
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 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   
 În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul 
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi 
Internelor; 
 Ţinând cont de adresa nr. 1961780/06.08.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr. 9649/06.08.2018;  
 Luând în considerare: 
- adresa nr. 15054/06.08.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9681/06.08.2018; 
- adresa nr. 1961784/06.08.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9680/06.08.2018; 
- adresa nr. 42765/07.08.2018 a Inspectoratului Județean în Construcții Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9693/07.08.2018; 
- adresa nr. 1966/06.08.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9682/06.08.2018; 
- adresa nr. 4855/06.08.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul 
Brăila sub nr. 9683/06.08.2018; 
- adresa nr. 76305/06.08.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9671/06.08.2018; 
 În baza referatului de aprobare nr. _________________ 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. 
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
 Art.1(1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul construcţii 
civile/industriale/hidrotehnice, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza 
județului Brăila, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluărilor 
finale efectuate la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor/Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă al Comunei Măxineni, în următoarea componenţă nominală: 

 
Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

1.  George Dosztal Dragoș Alexandru 
Dumitru 

Consiliul Judeţean Brăila 

2.  Vâlcu Ionuț Iulian Bădică Alexandru Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila 

3.  Ionescu Marian Bobeică Iulian Nicolae Inspectoratul Județean în Construcții 
Brăila 
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4.  Manolache Tibi Constantin Aureliu Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

5.  Culescu Ioan Mircea 
 

Bîrzoi Adrian 
Constantin  

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare 

6.  Vătafu Florin 
 

Boboc Adin  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila 

 
     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 

comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art. 2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală 
efectuată la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor/Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă al Comunei Măxineni de către comisia numită prin decizie de către Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Brăila și însușită de către președintele Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență Măxineni, - se va deplasa în teren în data de 07.08.2018, în Unitatea 
Administrativ-Teritorială Măxineni, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea 
evaluării finale efectuate la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor/Comitetului local 
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin decizie de către directorul Sistemului 
de Gospodărire a Apelor Brăila și însușită de către președintele Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență Măxineni; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei 
de specialitate în vigoare. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate  

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 Brăila, 07.08.2018 
 Nr. 314 
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ORDIN   Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră*) 
 
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Nr. 1.422 din 16 mai 2012 
                  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 192 din 2 august 2012 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 649 bis  din 12 septembrie 2012 
 

ANEXA 1 
                                REGULAMENT 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 
pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
    ART. 1 
    Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi 
poluări marine în zona costieră este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa 
de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. 
    ART. 2 
    Prezentul regulament stabileşte atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice. 
    ART. 3 
    Fac obiectul prezentului regulament următoarele tipuri de risc generatoare de situaţii de 
urgenţă: 
    a) inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea 
debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a 
blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi 
podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), 
alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe 
versanţi; 
    b) inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; 
    c) inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică; 
    d) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi 
viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, caniculă, grindină şi 
secetă; 
    e) inundaţii provocate de furtuni marine; 
    f) secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite); 
    g) poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră. 
 
ANEXA 9 la regulament 
 
    CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ 
privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi 
secetei hidrologice din judeţul ........ perioada ...... 
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    ART. 1 
    (2) Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul 
comitetelor locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ 
de la anexa nr. 8 la prezentul regulament, şi validate de către comisiile de specialitate pe 
domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, 
telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi 
reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor 
sau Sisteme hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse 
construcţiilor hidrotehnice. Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un 
proces-verbal după modelul din anexa nr. 11 la prezentul regulament. 
 
ANEXA 11 
    la regulament 
 
    CONŢINUTUL CADRU AL PROCESULUI-VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI 
EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR 
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE 
 
    COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ............... 
    Nr. ______/din ____________ 
 
                         PROCES-VERBAL 
privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase (...), în comuna ... din data de (perioada) ... 
 
    Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. ___ din ____, formată din: 
    - Consiliul Judeţean ....... 
    - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. ... 
    - Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........ 
    - Sistemul de Gospodărire a Apelor ... 
    - etc. 
    ne-am deplasat astăzi, ......, în comuna ........., judeţul .........., în prezenţa ......... (primar, 
viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei ....... unde am constatat faptul că, în urma ........ 
din zilele de (perioada) ......., au fost afectate următoarele: 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Sursă viitură/inundaţie 
    B - Mecanism de inundare 
    C - Caracteristici ale viiturii 
    D - Denumire curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgere de pe versanţi 
    E - Valoare obiectiv 
    F - Denumire (descriere mod afectare) 
    G - material 
    H - UM 
    I – Cant 
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_____________________________________________________________________________ 
|Nr. |        Tip obiectiv avariat/distrus         | A| B| C| D|Elemente    |E | 
|crt.|_____________________________________________|  |  |  |  |constructive|  | 
|    |   Denumire  |Deţinător|Poziţionare/|Avariat/|  |  |  |  |(avariate/  |  | 
|    |     (lei)   |(persoană|dimensiuni  |Distrus |  |  |  |  |distruse)   |  | 
|    |             |fizică/  |            |        |  |  |  |  |ale         |  | 
|    |             |juridică)|            |        |  |  |  |  |obiectivului|  | 
|    |             |         |            |        |  |  |  |  |____________|  | 
|    |             |         |            |        |  |  |  |  | F| G| H| I |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
| 0  |       1     |     2   |      3     |    4   | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12 |13| 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  1 |Locuinţă     |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  2 |Anexă        |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|    |gospodărească|         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  3 |Drumuri (DN, |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|    |DJ, DC, DF)  |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  4 |Pod/podeţ    |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  5 |Obiectiv     |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|    |social/      |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|    |economic     |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
|  6 |Construcţie  |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|    |hidrotehnică |         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
|____|_____________|_________|____________|________|__|__|__|__|__|__|__|___|__| 
| Total sat                                                                 |  | 
|___________________________________________________________________________|__| 
| Total U.A.T.                                                              |  | 
|___________________________________________________________________________|__| 

 

    Figura 2Lex: Obiective avariate/distruse 
 
    Notă: 
    Tabelul se va completa astfel: 
    - la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă; 
    - la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus; 
    - la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială; 
    - la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea 
asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare); 
    - la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: flash-flood, viitură naturală, viitură de primăvară datorită 
topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile; 
    - la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă. 
    Prezentul proces verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare. 
    Membrii comisiei: 
    - Consiliul Judeţean ......... 
    - ..................................... 
    - I.S.U. "..............." ........ 
    - ..................................... 
    - Inspectoratul Judeţean în Construcţii .......... 
    - ..................................... 
    - Sistemul de Gospodărire a Apelor ....... 
    - ..................................... 
 
    Semnătura primarului 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
                                                             PREFECT 
 
                                                                ORDIN 
 

privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Vădeni 
 

 Ținând cont de dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicată, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente și de prevederile art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa Primăriei comunei Vădeni nr. 4951/2018 înregistrată la Instituția 

Prefectului – Județul Brăila sub nr. 9664/2018; 
Luând în considerare referatul de aprobare nr. 9664/2018; 
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 

prefectul și instituția prefectului, 
 

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Vădeni și va avea următoarea componență: 
1. Coman Stanca Primar Președinte 

2. Burducea Ștefan Viceprimar Membru 

3. Mustață Lenuța Secretar comună Secretar 

4. Gurgu Cristian Reprezentantul Ocolului Silvic Membru 

5. Culea Dida Inspector compartiment agricol Membru 

6. Mazilu Mihaela Referent urbanism Membru 

7. Ghelase Ștefana Reprezentant al proprietarilor care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru 

8. David Adela Mirela Reprezentant al proprietarilor care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru  

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 474/04.12.2017 își încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică din  
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cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
 

PREFECT 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate,ȘEF SERVICIU,Dana-Florentina Galan 
 
Brăila, 08.08.2018 
Nr.317 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P.Dalimon Victor din Insula Mare a Brăilei, comuna Frecăței, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12090/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9821/08.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Dalimon Victor din Insula Mare a Brăilei, comuna Frecăței, 
județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9865/08.08.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Dalimon Victor din Insula Mare a Brăilei, comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art. 2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 318 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 318 din 08.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. DALIMON VICTOR - FERMA ȘEICUȚA, INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA 
FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 
Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatații și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Dalimon 
Victor, RO0431260234, Ferma Șeicuța, Insula Mare a 
Brăilei, comuna Frecăței, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din Ferma 
Șeicuța, comuna Frecăței, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
Comunei Frecăței 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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8. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
Comunei Frecăței 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria 
Comunei Frecăței 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Frecăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22.  
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- Primăria 
Comunei Frecăței 
 

confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Frecăței, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Frecăței 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 

 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Mocanu Ionel din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12092/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9822/08.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Mocanu Ionel din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, 
județul Brăila; 

 În baza referatului de aprobare nr. 9866/08.08.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Mocanu Ionel din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art. 2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 319 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 319 din 08.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. MOCANU IONEL DIN INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA GROPENI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
G.P. Mocanu Ionel,             RO0433221035 din Insula Mare 
a Brăilei, comuna Gropeni, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea suinelor din exploatația G.P. Mocanu Ionel 
RO0433221035 din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, 
județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 

- Instituția 
prefectului 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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porcine africane - D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

6. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din localitatea 
Gropeni, comuna Gropeni, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
Comunei Gropeni 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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 Agricultură 
- O.J.Z.  

20. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria 
Comunei Gropeni 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23.  
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Gropeni, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Piroșcă Avram din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, județul 
Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12097/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9823/08.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Piroșcă Avram din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, 
județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9867/08.08.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Piroșcă Avram din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 320 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 320 din 08.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. PIROȘCĂ AVRAM DIN INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA GROPENI, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
G.P. Piroșcă Avram,             RO0438220246 din Insula 
Mare a Brăilei, comuna Gropeni, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. Uciderea suinelor din exploatația G.P. Piroșcă Avram, -D.S.V.S.A.  Imediat și până la 
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RO0438220246 din Insula Mare a Brăilei, comuna Gropeni, 
județul Brăila  

-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

confirmare/infirmare 

3. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din localitatea 
Gropeni, comuna Gropeni, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

  

10. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 

- Primăria 
Comunei Gropeni 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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materiale contaminate 
 

- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

17. Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria 
Comunei Gropeni 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23.  Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Gropeni, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Gropeni 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gropeni, judeţul 
Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 12092/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9825/08.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul 
comunei Gropeni, județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină 
africană; 

În baza referatului de aprobare nr. 9868/08.08.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gropeni, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Gropeni, începând cu data de 09.08.2018 
până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingerea focarelor din comuna Gropeni, 
după caz. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Gropeni, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin  
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publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 321 
 

                                                         
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul orașului Însurăței, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 9608/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9832/08.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul orașului 
Însurăței, județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană; 

În baza referatului de aprobare nr. 9869/08.08.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul orașului Însurăței, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Orașului Însurăței, începând cu data de 09.08.2018 
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până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingerea focarelor din orașul Însurăței, 
după caz. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din orașul 
Însurăței, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 322 
 

 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Bobocică Ana Maria din localitatea Cuza Vodă, comuna Stăncuța, 
județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12100/08.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9827/08.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Bobocică Ana Maria din localitatea Cuza Vodă, comuna 
Stăncuța, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9870/08.08.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Bobocică Ana Maria din localitatea Cuza Vodă, comuna Stăncuța, județul Brăila, 
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 08.08.2018 
Nr. 323 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 323 din 08.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. BOBOCICĂ ANA MARIA DIN LOCALITATEA CUZA VODĂ, COMUNA 
STĂNCUȚA, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. 
Bobocică Ana Maria RO0440880532 din localitatea Cuza 
Vodă, comuna Stăncuța, județul Brăila 

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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5. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
G.P. Bobocică Ana Maria,             RO0433221035 din 
localitatea Cuza Vodă, comuna Stăncuța, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
Comunei Stăncuța 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria 
Comunei Stăncuța 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Stăncuța 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22.  
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Stăncuța 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Stăncuța, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Stăncuța 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
Comunei Stăncuța 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 

 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Despa Nicolae, din orașul 
Însurăței, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

      Ținând cont de adresa nr. 15597/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9916/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Despa 
Nicolae, din orașul Însurăței, județul Brăila și adresa nr. 9763/10.08.2018 a Direcţiei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9971/10.08.2018 prin care a fost transmis Planul de 
măsuri modificat; 

În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
   În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Despa Nicolae, din orașul Însurăței, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila.    
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.08.2018 
Nr. 324 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 324 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. DESPA NICOLAE, ORAȘUL ÎNSURĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 Stabilirea zonei de protecție în jurul   D.S.V.S.A. imediat dr. Gicu Drăgan , 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Însurăței) 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 imediat 

- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Însurăței 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

10 

Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 
 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

11 Prelevarea unui număr suficient de - D.S.V.S.A. imediat - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

  

12 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Olaru Dorian Marian, din 
comuna Gropeni, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15600/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9919/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Olaru Dorian Marian, 
din comuna Gropeni, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
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În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Olaru Dorian Marian, din comuna Gropeni, 
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.08.2018 
Nr. 325 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 325 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. OLARU DORIAN MARIAN, INSULA MARE A BRĂILEI, FERMA ARMENEASA,  
COMUNA GROPENI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Gropeni) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

70 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Gropeni și 
IMB 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

21 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de supraveghere, conform H.G. 
nr. 484/2018, în localitățile Gropeni 
Tichilești, Valea Cânepii (conform 
hartă) cu excepția suinelor din 
exploatația comercială aparținând 
S.C. ROMSOCI S.R.L. 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 Efectuarea unei inspecții clinice D.S.V.S.A., prin cele  până la - medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

eradicarea 
focarului 

veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

11 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

12 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

13 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
cât și a pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontiera.                                    
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Ionel, din comuna 
Gropeni, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15601/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9922/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Ionel, din 
comuna Gropeni, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Ionel, din comuna Gropeni, județul 
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Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.08.2018 
Nr. 326 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 326 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MOCANU IONEL, INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA GROPENI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Gropeni) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 
Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

până la 
eradicarea 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Gropeni și 
IMB 

- A.V.P. focarului 
 

- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de supraveghere, conform H.G. 
nr. 484/2018, în localitățile Tichilești, 
Valea Cânepii, Gropeni (conform harta 
anexă la Plan), cu excepția suinelor 
din exploatațiile comerciale: S.C. 
ROMSOCI S.R.L.,  S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - F1, F2, F3 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

11 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

12 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dalimon Victor, din 
comuna Frecăței, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15602/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9920/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dalimon Victor, din 
comuna Frecăței, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dalimon Victor, din comuna Frecăței, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
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prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 

Brăila, 10.08.2018 
Nr. 327 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 327 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. DALIMON VICTOR, INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA FRECĂȚEI, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Frecăței) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- U.A.T. 
 

de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Frecăței și 
IMB 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 

până la 
eradicarea 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
prin metode alternative  - A.P.M. 

 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

focarului 
 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 
porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în 
alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

 19 

Plantele afectate de mistreți și 
consumate parțial nu vor fi dislocate 
din zona de cultură și vor fi 
neutralizate la fața locului 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 
 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
 

20 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

21 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de 
curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile 
au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor 
operațiuni și nu prezintă semne de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de supraveghere, conform H.G. 
nr. 484/2018, în exploatațiile din 
gospodăriile populației din UAT 
Frecăței 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

11 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

12 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- O.J.Z. 
- Primării 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; 
U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Piroșcă Avram, din 
comuna Gropeni, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15605/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9921/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Piroșcă Avram, din 
comuna Gropeni, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Piroșcă Avram, din comuna Gropeni, județul 
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Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 10.08.2018 
Nr. 328 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 328 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. PIROȘCĂ AVRAM, INSULA MARE A BRĂILEI, COMUNA GROPENI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Gropeni) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 
Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

până la 
eradicarea 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Gropeni și 
IMB 

- A.V.P. focarului 
 

- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de supraveghere, conform H.G. 
nr. 484/2018, în localitățile Tichilești, 
Valea Cânepii, Gropeni (conform harta 
anexă la Plan), cu excepția suinelor 
din exploatațiile comerciale: S.C. 
ROMSOCI S.R.L.,  S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - F1, F2, F3 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
manualul de diagnostic 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

11 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

12 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bobocică Ana Maria, din 
localitatea Cuza Vodă, comuna Stăncuța, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
      Ținând cont de adresa nr. 15606/09.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9918/09.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bobocică Ana Maria, 
din localitatea Cuza Vodă, comuna Stăncuța, județul Brăila și adresa nr. 9763/10.08.2018 a 
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9971/10.08.2018 prin care a fost transmis Planul de măsuri 
modificat; 
 În baza referatului de aprobare nr. _____/_________; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bobocică Ana Maria, din localitatea Cuza Vodă, 
comuna Stăncuța, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
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Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 10.08.2018 
Nr. 329 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 329 din 10.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BOBOCICĂ ANA MARIA, LOCALITATEA CUZA VODĂ, COMUNA STĂNCUȚA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta Cuza 
Vodă, comuna Stăncuța) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, în localitatea Cuza Vodă, 
(conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Cuza 
Vodă, comuna Stăncuța 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

91 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

10 

Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 
 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

11 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

12 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 

privind: modificarea și completarea Ordinului prefectului nr.273/14.07.2017 privind 
aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Brăila. 

   
 Având în vedere prevederile Ordinului nr.47/11 mai 2018 pentru modificarea şi 
completarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate 
prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, publicat în M.O. nr.458/04.06.2018. 
 Ținând cont de referatul nr. 9808/08.08.2018 întocmit de Serviciul financiar-
contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ.                    /RM/ 2 ex 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Prefectul județului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 
Art.1  Regulile şi politicile contabile în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila aprobate 
prin Ordinul prefectului nr.273/14.07.2017 privind aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, se modifică și se completează conform Anexelor 
la prezentul ordin. 
Art.2 Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va duce 
la îndeplinire prezentul ordin. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului - Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
 

PREFECT, 
George – Adrian PALADI 

 
Brăila,10.08.2018 
Nr.330 
     

    ANEXA 1 
Reguli şi politici contabile în cadrul 

 INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
    

CAPITOLUL I 
INFORMAŢII GENERALE 

1.1. OBIECTIV 
Obiectivul acestui manual de politici contabile este de a stabili politicile, 

principiile şi tratamentele contabile aplicate de Instituția Prefectului – Județul Brăila,  
cu sediul în  Brăila, Piața Independenței nr.1, CF 4205637,  în scopul sporirii gradului de 
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relevanţă şi încredere al situaţiilor financiare, precum şi gradului de comparabilitate a acestor 
situaţii financiare în timp, dar şi cu situaţiile financiare ale altor societăţi. 

1.2. POLITICI CONTABILE 
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile 

specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 
anuale. 

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activităţii şi  strategia 
adoptată de instituție. 

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile 
financiare anuale, a unor informaţii: 

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; 
b) credibile, în sensul că: 

- reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea 
societăţii; 

- sunt neutre, lipsite de influenţe; 
- sunt prudente; 
- sunt complete sub toate aspectele semnificative. 

Odată ce politicile contabile ale instituției au fost stabilite în mod adecvat, este 
important ca acestea să nu fie modificate în timp. Astfel, se asigură o bază consecventă, de 
la un an la altul, de raportare a rezultatelor, care vor putea fi comparate cu uşurinţă de către 
utilizatori. Aceasta înseamnă că orice variaţie a rezultatelor, de la un an la altul, reflectă 
fluctuaţii reale ale activităţii instituției, şi nu reprezintă doar influenţa modificărilor contabile. 
Utilizatorii vor putea, prin urmare, să detecteze tendinţe pe termen lung ale rezultatelor şi 
fluxurilor de numerar ale instituției. 

De aceea, dacă există modificări aduse politicilor contabile, este necesar ca ele să fie 
evidenţiate în notele explicative, pentru ca utilizatorii să poată analiza: 
• corectitudinea şi necesitatea noii politici contabile; 
• influenţa politicii asupra rezultatelor raportate, aferente perioadei; şi 
•   tendinţa reală a rezultatelor activităţii instituției. 
  Politicile contabile ale instituției cuprind, dar nu se limitează la următoarele aspecte: 

- recunoaşterea veniturilor; 
- principiile de consolidare; 
- recunoaşterea şi amortizarea activelor corporale şi necorporale; 
- capitalizarea costurilor îndatorării şi a altor cheltuieli; 
- investiţiile; 
- stocurile; 
- provizioanele; 
- conversia valutară şi acoperirea riscului valutar; 
- definirea numerarului şi a echivalentelor de numerar; 

 
Reguli generale 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Organizarea şi conducerea contabilităţii 
 
    ART. 1 
    (1) În Instituția Prefectului - Județul Brăila, denumită în continuare INSTITUȚIA 
PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA, organizarea contabilităţii şi ţinerea evidenţei contabile 
se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale prezentelor reguli. 
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    (2) În INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA, documentele justificative şi 
documentele contabile sunt cele reglementate de actele normative în vigoare, precum şi cele 
prevăzute în prezentele reguli. 
    (3) Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare utilizate în 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA este "maestru-şah simplificat", iar 
principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), 
Registrul-inventar (cod 14-1-2), Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22) şi 
Balanţa de verificare. 
    (4) Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică, lunar, se 
întocmesc balanţe de verificare. 
    ART. 2 
    (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor se face la valoarea de intrare, denumită în 
continuare valoare contabilă, prin care se înţelege: 
    a) costul de achiziţie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
    b) costul de producţie, pentru bunurile produse în unitate; 
    c) valoarea justă, pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit, pentru plusuri de inventar sau 
bunuri rezultate cu ocazia scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, a executării lucrărilor de 
reparaţii etc.; 
    d) valoarea consemnată în documentele de transfer de către unitatea de la care au fost 
transferate bunuri, în cazul procedurilor de transfer; 
    e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru bunurile reevaluate în baza unor dispoziţii 
legale exprese. 
    (2) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare, taxele de import şi alte 
taxe, cu excepţia acelor taxe pe care unitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale, 
cheltuielile de transport şi manipulare, precum şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct 
achiziţiei bunurilor respective. 
    (3) Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi 
materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. 
    (4) Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de 
bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul 
determinat obiectiv. Pentru bunurile care au valoare de piaţă, valoarea justă este identică cu 
valoarea de piaţă. 
    ART. 3 
    (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix, după achiziţionarea, finalizarea sau 
primirea acestuia cu titlu gratuit, care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali 
stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. 
    (2) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix necorporal atunci când au ca efect 
îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. 
    (3) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix corporal atunci când au ca efect 
îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau 
mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice 
viitoare. 
    (4) În cazurile în care înlocuirea pieselor/subansamblurilor defecte ale unui mijloc fix sau 
ale unui material de natura obiectelor de inventar se face cu altele noi, mai performante 
datorită evoluţiei tehnologice, dar care nu determină o creştere a funcţionalităţii bunurilor 
materiale, nu se majorează valoarea acestuia. În cazul în care se adaugă în 
structura/inventarul de complet al bunului material componente noi, care determină o 
creştere a funcţionalităţii acestuia, se realizează majorarea valorii cu valoarea componentelor 
respective. 
     (5) Serviciile, lucrările, materialele, piesele de schimb, subansamblele şi altele asemenea, 
destinate efectuării unor operaţiuni de natura modernizărilor sau care îmbunătăţesc sau 
extind performanţele şi/sau funcţionalitatea unor mijloace fixe, conducând astfel, conform 
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normelor contabile, la majorarea valorii acestora, se achiziţionează din fondurile prevăzute la 
titlul XIII «Active nefinanciare», indiferent de valoarea acestora." 
    ART. 4 
    (1) Unităţile care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri europene în calitate de agenţii 
şi/sau autorităţi de implementare sau beneficiari finali ai fondurilor respective utilizează 
pentru înregistrarea în contabilitate cursul INFO-euro. 
    (2) În cazul proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile, elementele 
monetare exprimate în euro, precum disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii, se 
reevaluează, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în 
penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 
    (3) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută, care nu provin din fonduri europene 
nerambursabile, se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca 
Naţională a României. 
    (4) Elementele monetare exprimate în valută care nu provin din fonduri europene 
nerambursabile, precum disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii, se 
reevaluează la data întocmirii situaţiilor financiare, la cursul comunicat de Banca Naţională a 
României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. 
     
ART. 5 
    Amortizarea activelor fixe se face după metoda amortizării liniare. 
    ART. 6 
    (1) Contabilitatea stocurilor se organizează folosind metoda inventarului permanent, prin 
înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, astfel încât să fie 
cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ, cât şi valoric. 
    (2) Stocurile se evaluează prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP), calculat 
la sfârşitul lunii. CMP se calculează după formula: 
           VSI + VI 
    CMP = --------- , 
           SI + I 
    unde: 
    CMP = costul mediu ponderat; 
    VSI = valoarea stocului iniţial; 
    VI = valoarea intrărilor din cursul lunii; 
    SI = cantitatea din stocul iniţial; 
    I = cantitatea intrată în cursul lunii. 
 
    (3) Materialele de natura obiectelor de inventar se evaluează şi se înregistrează în 
contabilitate la valoarea de intrare. 
    ART. 7 
    (1) Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine folosind metoda cantitativ-valorică. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul cărţilor şi altor documente cu statut de 
bunuri culturale comune aflate în fondurile bibliotecilor, contabilitatea analitică se ţine folosind 
metoda global-valorică, cu aprobarea ordonatorului de credite. 
    (3) Contabilitatea analitică a produselor, alimentelor şi a altor materiale din gestiunea 
punctelor de desfacere, organizate în baza legislaţiei privind hrănirea efectivelor, se ţine după 
metoda global-valorică. 
    ART. 8 
    (1) Consumul materialelor de natura obiectelor de inventar se înregistrează pe cheltuieli la 
momentul scoaterii din folosinţă. Prin excepţie, în cazul echipamentului şi uniformelor 
acordate cadrelor militare şi poliţiştilor în cadrul normelor de echipare, înregistrarea pe 
cheltuieli se face la momentul distribuirii acestora, pe baza bonului de consum. 
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    (2) Trecerea materialelor de natura obiectelor de inventar dintr-o categorie în alta se 
înregistrează numai în conturile sintetice de gradul III: 303 01 00 "Materiale de natura 
obiectelor de inventar în magazie" şi 303 02 00 "Materiale de natura obiectelor de inventar în 
folosinţă". 
    ART. 9 
    (1) Verificarea exactităţii înregistrărilor în evidenţa de gestiune şi în contabilitate se 
efectuează lunar sau ori de câte ori se impune, prin compararea cantităţilor operate în fişele 
de magazie (cod 14-3-8) cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale. 
    (2) Modelul fişei de cont analitic pentru valori materiale este prevăzut în anexa nr. 1. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Aplicarea principiilor contabile 
    
 ART. 10 
    (1) Respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente presupune ca efectele 
tranzacţiilor şi ale altor evenimente să fie recunoscute atunci când tranzacţiile şi 
evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau 
plătit. Pentru respectarea acestui principiu, salariile, soldele şi celelalte drepturi asimilate, 
precum şi obligaţiile angajatorului aferente acestora, care se plătesc în luna următoare celei 
la care se referă, se înregistrează în contabilitate în luna în care munca a fost prestată. 
    (2) Drepturile de hrană, de echipament, ajutoarele la trecerea în rezervă/încetarea 
raporturilor de serviciu şi alte drepturi care se plătesc pentru luna în curs sau care nu pot fi 
asociate unei anumite perioade se înregistrează în contabilitate în luna în care s-a emis 
documentul justificativ, constând în situaţie centralizată, stat de plată etc. 
    (3) Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi 
lucrările executate, conform următorului exemplu: facturile privind furnizarea de energie 
electrică, energie termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri 
aferente lunii decembrie şi care au fost primite de unităţi până la data întocmirii bilanţului, se 
înregistrează în contabilitate în luna decembrie. 
    (4) Toate veniturile şi cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine 
seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor, astfel încât pentru 
înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor care privesc exerciţiile următoare, precum chirii, 
abonamente, asigurări etc., se utilizează conturile 472 "Venituri înregistrate în avans" şi 471 
"Cheltuieli înregistrate în avans". 
    ART. 11 
    Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont contabil prevăzute în Normele 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
obligatorii şi pot fi dezvoltate în cazul operaţiunilor care nu au fost prevăzute în respectivele 
norme metodologice. 
    ART. 12 
    În vederea reflectării în contabilitate a operaţiunilor în funcţie de conţinutul lor economic, 
precum şi pentru realizarea unei execuţii bugetare corecte, în situaţia în care se 
achiziţionează materiale în scopul transformării acestora în materiale de natura obiectelor de 
inventar, încadrarea în clasificaţia economică se face la articolul bugetar 20.05 "Bunuri de 
natura obiectelor de inventar", alineatul corespunzător naturii materialului de natura 
obiectelor de inventar ce urmează a rezulta din transformare, iar înregistrarea în contabilitate 
se face în contul de materiale corespunzător naturii lor. 
    ART. 13 
    (1) Eventualele erori constatate în contabilitate, precum greşeli matematice, greşeli de 
aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea greşită a tranzacţiilor şi a altor 
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evenimente etc., după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare se corectează în anul în 
care se constată. 
    (2) Prin corectarea erorilor aferente exerciţiilor precedente, situaţiile financiare aferente 
acelor exerciţii nu se modifică. 
    (3) Erorile contabile aferente exerciţiilor precedente se corectează în conturile 
corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se 
corectează pe seama rezultatului reportat. Aceste operaţiuni se prezintă şi se justifică în 
notele justificative la situaţiile financiare. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Utilizarea şi închiderea unor conturi contabile 
 
    ART. 14 
  (1) INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA efectuează înregistrările în 
contabilitate pe baza Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare 
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a Planului de conturi pentru unităţile din Ministerul Afacerilor 
Interne, aprobat prin dispoziţie a secretarului general al M.A.I. 
(2) Conturile prevăzute în Planul de conturi pentru unităţile M.A.I. pot fi dezvoltate de unităţi 
în conturi analitice, în funcţie de necesităţile proprii. 
    ART. 15 
    (1) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se face trimestrial, în vederea stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
    (2) Pentru asigurarea unei imagini fidele a cheltuielilor şi veniturilor, în situaţia în care apar 
operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri sau în creditul conturilor de 
cheltuieli, acestea se înregistrează în creditul conturilor de venituri, respectiv în debitul 
conturilor de cheltuieli, în roşu, cu excepţia operaţiunilor specifice închiderii conturilor de 
cheltuieli şi venituri în vederea stabilirii rezultatului patrimonial. 
(2^1) Pentru realizarea unei raportări corecte a cheltuielilor efective, în contul de execuţie al 
instituţiei publice nu se cuprind cheltuielile care nu reflectă un consum real al bunurilor 
materiale şi/sau nu implică o plată din bugetul instituţiei, precum cele înregistrate în conturile 
654 «Pierderi din creanţe şi debitori diverşi», 658.01.01 «Alte cheltuieli operaţionale - transfer 
active fixe şi stocuri între instituţii publice», 681.02 «Cheltuieli operaţionale privind 
provizioanele», 681.03 «Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor 
fixe», 681.04 «Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor 
circulante», 690 «Cheltuieli cu pierderi din calamităţi», 691 «Cheltuieli extraordinare din 
operaţiuni cu active fixe». 
    (3) Contul de finanţare bugetară se închide la finele anului conform Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
     
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Utilizarea unor formulare/documente 
 
    ART. 17 
    (1) La nivelul instituției, se întocmeşte Graficul de circulaţie al documentelor 
justificative, adaptat specificului de activitate al instituției – anexa nr. 1a) la prezentele 
norme, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
    a) categoriile de documente justificative care se utilizează; 
    b) responsabilităţile şi termenele privind întocmirea, verificarea, certificarea, 
avizarea/vizarea, aprobarea, circulaţia şi păstrarea acestora, stabilite cu respectarea 
normelor de utilizare prevăzute în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare; 
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    c) după caz, necesitatea existenţei unor avize suplimentare, numărul de exemplare în care 
se întocmeşte, circulă şi se păstrează documentele, atunci când acesta diferă de cel stabilit 
în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare, precum şi în cazul în care se utilizează 
alte documente în afara celor prevăzute în prezentele reguli şi în actele normative în 
vigoare." 
    ART. 18 
     (1) Recepţia serviciilor se face pe baza următoarelor documente: 
    a) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru utilităţi, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 1^2; 
    b) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru serviciile hoteliere de 
cazare/masă/închiriere sală, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^3; 
    c) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru biletele de transport aerian 
internaţional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^4; 
    d) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de mentenanţă, al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 1^5. 
    (2) Pentru serviciile de altă natură decât cele prevăzute la alin. (1), recepţia se face pe 
baza unui proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, care trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele elemente: 
    a) menţiuni din care să rezulte că serviciul a fost prestat în condiţii corespunzătoare; 
    b) data/perioada prestării serviciului; 
    c) menţiuni privind verificarea cantitativă şi calitativă a serviciului, conform documentaţiei 
de atribuire/contractului, după caz; 
    d) menţiuni potrivit cărora comisia, cu unanimitate/majoritate, admite sau respinge 
recepţia." 
    ART. 19 
    În cazul lucrărilor nefinalizate, materialele, subansamblele, piesele livrate de furnizor, care 
urmează a fi prelucrate, asamblate sau utilizate în procesul tehnologic pentru realizarea 
lucrării, se recepţionează pe baza Procesului-verbal de recepţie provizorie/parţială cantitativă 
şi calitativă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1^6." 
    ART. 20 
    Pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind justificarea cheltuielilor de 
deplasare în interesul serviciului pe teritoriul ţării se utilizează Ordinul de serviciu 
(deplasare/misiune/delegare), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. 
    ART. 21 
    În cazul predării bunurilor materiale către operatorii economici, instituţiile publice sau alte 
entităţi, în condiţiile reglementate prin acte normative, la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-
6A) se anexează şi documentul de predare-preluare reglementat de respectivele acte 
normative. 
    ART. 22 
    În cazul transferurilor între alte unități și INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA, 
pe Avizul de însoţire al mărfii se evidenţiază sursa de finanţare la nivel de capitol, subcapitol, 
titlu, articol şi alineat al clasificaţiei bugetare. 
        ART. 23 
    Fişa de cont analitic pentru valori materiale şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) se ţin în 
continuare, fără a se deschide fişe noi la începutul anului următor. 
 

CAPITOLUL II 
Reguli privind contabilitatea bunurilor 

    ART. 24 
    (1) Contabilitatea sintetică se dezvoltă în analitic pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe 
surse de finanţare, activităţi (curentă şi de mobilizare) şi pe feluri de bunuri (mijloace fixe, 
materiale de natura obiectelor de inventar şi materiale). 
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    (2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, evidenţa contabilă se 
ţine pentru fiecare proiect. 
    ART. 25 
    Înregistrarea operaţiunilor economice privind existenţa şi mişcarea bunurilor materiale, 
existenţa, transformarea şi evoluţia celorlalte elemente patrimoniale în compartimente se 
face pe baza documentelor justificative, legal întocmite de compartimentele/serviciile 
logistice, precum şi de alte compartimente/servicii în funcţie de resortul cărora sunt bunurile.   
    ART. 26 
    Documentele de intrare şi ieşire a bunurilor materiale primite de la structurile logistice se 
înregistrează în fişele de cont analitic pentru valori materiale, stabilindu-se stocul şi soldul 
perioadei. Contabilul este obligat ca înainte de efectuarea înregistrărilor să verifice modul de 
emitere şi completare a documentelor privind mişcarea bunurilor materiale." 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Reguli privind contabilitatea activelor fixe 
 
    ART. 27 
    (1) Activele fixe necorporale sunt active fără substanţă fizică şi care se utilizează pe o 
perioadă mai mare de un an. 
    (2) Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii, iar 
contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale. 
    (3) Activele fixe necorporale cuprind: 
    a) cheltuieli de dezvoltare; 
    b) concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia 
celor create intern de unitate; 
    c) înregistrări ale unor evenimente, materiale publicate sau altele asemenea, 
efectuate/existente pe orice fel de suport. 
    d) alte active fixe necorporale; 
    e) active fixe necorporale în curs de execuţie. 
    (4) În categoria activelor fixe necorporale intră şi programele informatice create de instituţie 
sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte active fixe 
necorporale. 
    ART. 28 
    (1) Activul fix corporal este obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizează ca 
atare şi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) are o valoare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 
privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice; 
    b) are o durată normală de funcţionare (utilizare) mai mare de un an. 
    (2) Pentru bunurile folosite în loturi, complete, seturi sau care formează un singur corp, la 
încadrarea lor ca active fixe se are în vedere valoarea întregului lot, complet, set sau corp. 
    (3) Înlocuirea componentelor unui lot, complet, set sau corp cu componente noi se face în 
regim de lucrări de reparaţii curente, dacă acestea nu modifică parametrii tehnici şi funcţionali 
ai lotului, completului setului sau corpului. 
    (4) În cazul în care componentele noi modifică parametrii tehnici şi funcţionali, înlocuirea 
se execută în regim de lucrări de investiţie - modernizare, care modifică valoarea contabilă a 
activului fix respectiv. 
    ART. 29 
    Activele fixe corporale cuprind: 
    a) terenuri şi amenajări de terenuri; 
    b) construcţii; 
    c) instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; 
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    d) mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active corporale; 
    e) active fixe corporale în curs de execuţie. 
    ART. 30 
    (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. 
    (2) Contabilitatea sintetică a terenurilor se ţine distinct în raport cu regimul juridic al 
proprietăţii, pe categoriile "terenuri aflate în domeniul public al statului" şi "terenuri aflate în 
domeniul privat al statului/proprietatea privată a instituţiei publice". 
    (3) În contabilitatea analitică, terenurile se evidenţiază pe următoarele grupe: 
    a) terenuri agricole (arabile, păşuni, fâneţe, vii, livezi); 
    b) terenuri silvice; 
    c) terenuri fără construcţii; 
    d) terenuri cu zăcăminte; 
    e) terenuri cu construcţii; 
    f) alte terenuri. 
    (4) Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, precum şi alte lucrări similare care 
nu se concretizează în mijloace fixe se înregistrează ca amenajări la terenuri. Acestea 
cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, lucrările 
de acces, împrejmuirile şi altele asemenea. 
    (5) Amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani. 
    (6) Terenurile se înregistrează în contabilitate, la intrarea în patrimoniu, la valoarea 
stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a 
terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările ulterioare. 
    ART. 31 
    (1) Contabilitatea activelor fixe neamortizabile se ţine după cum acestea aparţin 
domeniului public al statului sau domeniului privat al statului/sunt în proprietatea privată a 
instituţiei publice. 
    (2) Fac parte din domeniul public al statului bunurile de natura activelor fixe care nu se 
amortizează şi care prin natura lor sau prin declaraţia legii sunt de uz sau de interes public şi 
sunt reglementate la art. 136 din Constituţia României, republicată, şi la art. 3, art. 6 şi pct. I 
din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (3) Contabilitatea sintetică a activelor fixe care fac parte din domeniul privat al statului se 
ţine în funcţie de apartenenţa acestora la domeniul privat al statului sau la proprietatea 
privată a instituţiei publice, prin intermediul conturilor 102 01 01 "Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al statului" şi 102 01 02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc 
proprietatea privată a instituţiei publice". 
    (4) Bunurile de natura activelor fixe corporale, neamortizabile, dobândite din donaţii, 
sponsorizări sau prin legate, fac parte din domeniul privat al statului sau sunt în proprietatea 
privată a instituţiei publice în funcţie de destinaţia stabilită de transmiţător în actul de 
donaţie/sponsorizare/legat, cu excepţia bunurilor care prin natura lor sau prin declaraţia legii 
nu pot face parte decât din domeniul public al statului." 
    (5) Activele fixe corporale neamortizabile, care nu fac parte din domeniul public al statului, 
achiziţionate din credite bugetare, fac parte din domeniul privat al statului şi se înregistrează 
în contul 102.01.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului". În această 
categorie intră, de exemplu: armamentul, tehnica de luptă, locuinţele de serviciu, alte bunuri 
mobile sau imobile neamortizabile care nu fac parte din domeniul public al statului etc. 
    (6) Încadrarea activelor fixe în domeniul privat al statului sau în proprietatea privată a 
instituţiei publice se efectuează la momentul intrării acestora în patrimoniu, la propunerea 
comisiilor de recepţie. Cu ocazia inventarierii, dacă se constată că activele fixe existente în 
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evidenţă nu sunt încadrate corect în cele două categorii sus-menţionate, corecţiile se 
efectuează la propunerea comisiilor de inventariere. 
    ART. 32 
    Contabilitatea analitică a activelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă. Prin obiect de 
evidenţă se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi 
accesoriile lui, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitatea lui, o funcţie 
distinctă. 
    ART. 33 
    Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, mijloacele fixe 
se clasifică în trei grupe principale: 
    a) grupa 1 - Construcţii; 
    b) grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; 
    c) grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active corporale. 
    ART. 34 
    Sunt asimilate mijloacelor fixe: 
    a) bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil constituite în 
colecţii speciale; 
    b) valorile de muzeu, obiectele de artă şi expoziţii cu valoare artistică, istorică sau 
documentară care constituie fond muzeistic; 
    c) costumele şi decorurile destinate spectacolelor; 
    d) investiţiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie. 
    ART. 35 
    (1) Nu sunt considerate mijloace fixe: 
    a) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor 
produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi durata lor 
de funcţionare normală; 
    b) echipamentul de protecţie şi de lucru, echipamentul şi uniformele de serviciu, 
echipamentul şi materialul sportiv, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat, 
indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare; 
    c) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate în scopul 
înlocuirii componentelor uzate, cu ocazia reparaţiilor de orice fel care nu modifică parametrii 
tehnici iniţiali ai mijlocului fix; 
    d) muniţiile de orice fel, inclusiv bombele, rachetele şi torpilele; 
    e) construcţiile şi instalaţiile provizorii; 
    f) animalele tinere şi la îngrăşat, precum şi cele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi 
trecute la animale adulte; 
    g) prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei în serie, inclusiv 
seria 0, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării; 
    h) pădurile; 
    i) fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale comune. 
    (2) Bunurile materiale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi i) se înregistrează ca materiale 
de natura obiectelor de inventar, cele de la lit. c) şi d) ca materiale, cele de la lit. g) ca 
produse, iar cele de la lit. f) ca animale tinere şi la îngrăşat. 
    (3) Pentru bunurile materiale prevăzute la alin. (1) lit. h) se ţine doar o evidenţă tehnic-
operativă în cadrul compartimentelor logistice. 
    ART. 36 
    (1) În situaţia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale este 
mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014, activele fixe corporale 
se menţin în continuare în evidenţa contabilă în aceleaşi conturi, în analitice distincte, iar 
valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea integrală în cheltuielile 
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instituţiei publice sau prin includerea în cheltuielile acesteia într-o perioadă stabilită de către o 
comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite. 
    (2) Activele fixe corporale prevăzute la alin. (1) urmează regimul de scoatere din funcţiune 
al activelor fixe corporale. 
     ART. 37 
    (1) Activele fixe corporale amortizate integral care aparţin domeniului privat al statului, 
precum şi cele care aparţin proprietăţii private a instituţiilor publice şi care au o valoare mai 
mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 se trec la categoria 
materialelor de natura obiectelor de inventar. 
    (2) Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe 
corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: 
construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, alte vehicule motorizate, nave, 
aeronave, animale şi plantaţii. 
    (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin mijloace de transport se înţelege autovehicule, 
autospeciale, autoutilitare, remorci şi semiremorci. 
    (4) Bunurile cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale, care au însuşiri 
comune materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora în 
baza listelor aprobate de ordonatorul principal de credite. 
    ART. 38 
    (1) Evidenţa contabilă a activelor fixe se ţine cu ajutorul următoarelor documente de 
înregistrare contabilă: 
    a) Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1) - document de atribuire a numerelor de 
inventar la toate activele fixe existente în unitate; 
    b) Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) - document pentru ţinerea contabilităţii analitice a 
mijloacelor fixe, cantitativ şi valoric; 
    c) Fişa de cont pentru operaţii diverse (cod 14-6-22) - document contabil de înregistrare în 
evidenţa sintetică în cadrul formei de înregistrare contabilă "maestru-şah simplificat". 
     (2) Fişa mijlocului fix se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-
contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de 
aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi 
lună, şi se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea 
imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare. În cadrul grupelor de mijloace fixe, fişele 
mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă. 
    ART. 39 
    Principalele operaţiuni economico-financiare privind existenţa şi mişcarea activelor fixe 
sunt: 
    a) intrări de active fixe din: achiziţii de la operatorii economici, transferuri, donaţii, 
sponsorizări, dezmembrări, investiţii, prelucrări/transformări de bunuri materiale în ateliere 
proprii sau la terţi, plusuri de inventar, modernizări şi alte căi legale; 
    b) ieşiri de active fixe prin: transfer cu titlu gratuit între instituţii publice, vânzări către 
persoane juridice sau fizice, degradări, lipsuri la inventariere, casări, precum şi alte căi legale; 
    c) mişcări ale activelor fixe în cadrul unităţii, de la magazie la locul de folosinţă şi invers, 
sau de la un loc de folosinţă la altul, între subunităţi; 
    d) alte mişcări: închirierea, custodia, comodatul şi trimiterea la reparaţie." 
    ART. 40 
    (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a intrărilor de active fixe sunt: 
    "a) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a mijlocului fix, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 3, pentru intrările de mijloace fixe din dotări, donaţii, sponsorizări, 
transferuri de la alte unităţi ale M.A.I., aprovizionări centralizate, transformări şi modernizări, 
operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului; 
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    b) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru obiective de investiţii, al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 3^1, pentru intrările de mijloace fixe de natura obiectivelor 
de investiţii, inclusiv pentru reparaţii capitale şi modernizări; 
    c) Procesul-verbal de recepţie provizorie/parţială cantitativă şi calitativă, întocmit pentru 
utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, precum şi pentru 
clădirile sau construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, considerate ca 
puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv data terminării construcţiei; 
    d) Procesul-verbal de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 3^2, întocmit pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe 
tehnologice, precum şi pentru clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese 
tehnologice, considerate ca puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice." 
    (2) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a mijlocului fix menţionat la alin. (1) 
lit. a) se întocmeşte pe baza: 
    a) unei facturi sau a altui document legal cu funcţie similară, prevăzut de legislaţia statului 
în care are loc achiziţia, pentru intrările de mijloace fixe din achiziţii proprii; 
    b) Avizului de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru intrările de mijloace fixe primite prin 
transfer; 
    c) Procesului-verbal de transformare, al cărui model este prevăzut în Ordinul M.A.I nr. 
126/2016, întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi 
recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de active fixe obţinute în urma unui proces de 
transformare sau pentru modernizări; 
    d) Procesului-verbal de predare-preluare, însoţit, după caz, de Avizul de însoţire a mărfii 
(cod 14-3-6/A) şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2), pentru activele fixe primite prin transfer cu 
titlu gratuit de la alte instituţii publice, sau de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de 
inventariere (cod 14-3-12), pentru mijloacele fixe intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării 
unor unităţi, în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective; 
    e) Procesului-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul 
administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi 
casarea bunurilor în unităţile Instituției Prefectului - Județul Brăila, cu modificările şi 
completările ulterioare, care se întocmeşte pentru activele fixe rezultate în urma 
dezmembrării altor active fixe; 
    f) Procesului-verbal de inventariere, pentru activele fixe constatate plus la inventariere, 
însoţit de Procesul-verbal de evaluare pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a activelor 
fixe constatate plus la inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12); 
    (3) Înregistrarea în contabilitate în afara bilanţului a activelor fixe utilizate în baza unui 
contract de închiriere şi a celor primite în custodie sau comodat se face pe baza contractelor 
şi a proceselor-verbale de predare-primire încheiate/întocmite în acest scop. 
    ART. 41 
    (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a ieşirilor de mijloace fixe sunt: 
    a) factura; 
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru ieşirile de mijloace fixe; 
    c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-
ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe; 
    d) Procesul-verbal de inventariere pentru activele fixe constatate lipsă la inventariere, la 
care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). 
    (2) Pentru mijloacele fixe transmise fără plată către alte instituţii publice, la Avizul de 
însoţire a mărfii se anexează Procesul-verbal de predare-preluare, întocmit conform 
modelului prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, 
nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Unitatea predătoare are obligaţia de a 
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urmări şi solicita instituţiei primitoare exemplarul 2 al avizului de însoţire a mărfii cu 
menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix", pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii 
mijlocului fix. 
    (3) În cazul transmiterii fără plată a mijloacelor fixe amortizabile către alte unităţi ale M.A.I, 
la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-6A) se anexează Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2), în 
vederea asigurării informaţiilor necesare pentru calculul şi evidenţierea amortizării de către 
unitatea primitoare. Unitatea predătoare are obligaţia de a urmări şi solicita unităţii primitoare 
exemplarul 2 din avizul de însoţire a mărfii cu menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix", 
pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii mijlocului fix. 
    ART. 42 
    Documente justificative de înregistrare în contabilitate a altor mişcări de mijloace fixe sunt: 
    a) Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A), care reprezintă un document de 
mişcare a activelor fixe între gestiuni, între locuri de folosinţă sau între gestiuni şi locuri de 
folosinţă, în cadrul aceleiaşi unităţi; 
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), la care se anexează Procesul-verbal de 
predare-preluare, pentru predarea armamentului şi a tehnicii de luptă, de natura activelor 
fixe, la unităţi de reparaţii specializate, precum şi pentru transferul între subunităţi ale 
aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial. 
 
    SECŢIUNEA a 2-a 
    Reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 
 
    ART. 43 
    Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât 
limita prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 pentru a fi considerate mijloace fixe, 
indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea 
lor, precum şi bunurile asimilate acestora. 
    ART. 44 
    (1) Din grupa materialelor de natura obiectelor de inventar fac parte sau sunt asimilate 
acestora următoarele categorii de bunuri materiale, indiferent de durata de folosinţă şi 
valoarea lor: 
    a) scule, dispozitive, verificatoare, aparate de măsură şi control; 
    b) echipament de protecţie şi de lucru, echipament şi uniforme de serviciu, echipament şi 
material sportiv, lenjerie şi accesorii de pat, precum şi construcţii şi instalaţii provizorii 
executate din fondurile de investiţii; 
    c) ambalaje de natura obiectelor de inventar care se utilizează în interiorul unităţii; 
    d) accesorii armament şi aparatură artileristică, complete pentru reparat tehnică militară; 
    e) hărţi topogeodezice; 
    f) fondul bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor, care au statut de bunuri culturale comune. 
    (2) Baracamentele şi amenajările provizorii sunt bunuri achiziţionate sau construite de 
unităţi pentru executarea lucrărilor de construcţii. 
    (3) Colecţiile bibliotecilor cuprind cărţi, publicaţii, seriale, manuscrise, microformate, 
documente cartografice, documente de muzică tipărite, documente audiovizuale, documente 
grafice, documente electronice, documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-
chimice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material. 
Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau 
provenite din donaţii sau sponsorizări. 
    (4) Bunurile materiale de natura obiectelor de inventar, care se folosesc împreună pentru 
executarea unei anumite activităţi (truse de scule, truse criminalistice etc.), formează un 
complet şi se înregistrează ca atare în contabilitate. 
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   ART. 45 
    (1) Contabilitatea sintetică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu 
ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22), în cadrul formei de înregistrare 
contabilă "maestru-şah simplificat". 
    (2) Evidenţa contabilă analitică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu 
ajutorul Fişei de cont analitic pentru valori materiale, deschisă separat pentru materialele de 
natura obiectelor de inventar aflate în magazie şi separat pentru cele în folosinţă. 
    ART. 46 
    Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate în legătură cu existenţa şi 
mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt: 
    a) intrări de materiale de natura obiectelor de inventar în patrimoniul unităţii; 
    b) ieşiri de materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul unităţii; 
    c) mişcări ale materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii şi între unităţi 
ale M.A.I. 
    ART. 47 
    (1) Documentele justificative privind intrările materialelor de natura obiectelor de inventar 
în gestiune sunt: 
   a) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de 
inventar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4; 
    b) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea 
operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de materiale de natura 
obiectelor de inventar obţinute din producţie proprie sau rezultate în urma unui proces de 
prelucrare sau asamblare în unitate; 
    c) Procesul-verbal de predare-preluare, pentru materialele de natura obiectelor de inventar 
intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi, în cazul în care nu are loc o 
dislocare a bunurilor respective, însoţit de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de 
inventariere (cod 14-3-12); 
    d) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), pentru înregistrarea în contabilitate 
a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate ca urmare a înlocuirilor de 
componente de această natură, uzate, din inventarul de complet al unui mijloc fix; 
    e) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale, prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul 
administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se 
întocmeşte pentru materialele de natura obiectelor de inventar rezultate în urma 
dezmembrării unor active fixe sau materiale de natura obiectelor de inventar; 
    f) Procesul-verbal de inventariere, pentru materialele de natura obiectelor de inventar 
constatate plus la inventariere, însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12). 
(2) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de 
inventar este însoţit de următoarele documente: 
    a) factura sau alt document legal cu funcţie similară, prevăzut de legislaţia statului în care 
are loc achiziţia, pentru intrările de materiale de natura obiectelor de inventar din achiziţii 
proprii; 
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru intrările din donaţii, sponsorizări, primiri 
prin transfer cu titlu gratuit şi din aprovizionări centralizate; în cazul transferului cu titlu gratuit 
de la alte instituţii publice, la avizul de însoţire a mărfii se anexează şi Procesul-verbal de 
predare-preluare. 
    (3) Înregistrarea în contabilitate în afara bilanţului a materialelor de natura obiectelor de 
inventar utilizate în baza unui contract de închiriere şi a celor primite în custodie sau comodat 
se face pe baza contractelor şi a proceselor-verbale de predare-primire încheiate/întocmite în 
acest scop." 
    ART. 48 
    Documentele justificative pentru ieşirea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt: 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

107 

 

    a) factura, pentru valorificări; 
    b) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-
ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    c) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), în cazul materialelor de natura obiectelor de 
inventar transferate la alte unităţi ale M.A.I., precum şi în cazul transferului cu titlu gratuit la 
alte instituţii publice; 
    d) Bonul de consum (cod 14-3-4A) sau Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), în 
cazul echipamentului acordat personalului conform drepturilor de echipament cuvenite, 
întocmit conform Buletinului de distribuţie-retragere, al cărui model este prevăzut în OMAI nr. 
126/2016, pentru scăderea din gestiune a componentelor introduse în complet şi în cazul 
hărţilor topogeodezice; 
    e) Procesul-verbal de inventariere pentru materialele de natura obiectelor de inventar 
constatate lipsă la inventariere, însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12); 
    f) Procesul-verbal de transformare întocmit de către comisia numită pentru verificarea 
operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru ieşirile de materiale de natura 
obiectelor de inventar supuse unui proces de transformare. 
    ART. 49 
    Documentele justificative privind mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar în 
cadrul unităţii sunt: 
    a) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), care reprezintă document de 
mişcare a materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii între gestiuni, de la 
magazie la locul de folosinţă, de la locul de folosinţă la magazie, de la un loc de folosinţă la 
altul, distribuite din depozit la punctele de desfacere, retrase din punctele de desfacere în 
depozit şi în cazul înregistrării în evidenţă a componentelor retrase din inventarul de complet; 
    b) Avizul de însoţire a mărfii, pentru transferurile de materiale de natura obiectelor de 
inventar între subunităţi şi gestiuni dispersate teritorial. 
 
    SECŢIUNEA a 3-a 
    Contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe şi materialele de 
natura obiectelor de inventar 
  
   §1. Reguli generale 
    ART. 50 
    (1) Prin bunuri materiale, altele decât activele fixe şi materialele de natura obiectelor de 
inventar, se înţelege: materiile prime, materialele consumabile, produsele, animalele, 
mărfurile, ambalajele, materialele rezervă de stat şi rezervă de mobilizare. 
    (2) Rezerva de stat cuprinde bunuri din proprietatea privată a statului care se constituie în 
scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, 
în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente 
industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de 
război. 
    (3) Rezerva de mobilizare cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului, şi anume: 
    a) în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri şi elemente de 
completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare; 
    b) în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de 
funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor 
sistemului naţional de apărare; 
    c) în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime şi materiale 
necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatură, instrumentar medical; 
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    d) în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor 
militare, solicitate pe plan local, la mobilizare. 
    (4) Ambalajele din rezerva de stat şi de mobilizare cuprind ambalajele aferente bunurilor 
ce se constituie în rezerva de stat şi de mobilizare. 
    ART. 51 
    (1) Contabilitatea sintetică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni 
diverse (cod 14-6-22), în cadrul formei de înregistrare "maestru-şah simplificat". 
    (2) Contabilitatea analitică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont analitic pentru 
valori materiale, deschisă separat pe fiecare fel de material. 
    (3) La ieşirea din gestiune, bunurile materiale se evaluează şi se înregistrează în 
contabilitate prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP), cu excepţia prevăzută la 
art. 6 alin. (4). 
    (4) Toate ieşirile din cursul unei luni se înregistrează în contabilitate la valoarea stocului 
iniţial, calculată prin metoda costului mediu ponderat la sfârşitul lunii precedente. 
Consemnarea în documentele justificative privind ieşirile de bunuri materiale a valorii unitare 
a acestora se face de persoanele din compartimentele logistice, pe baza datelor puse la 
dispoziţie de compartimentele financiar-contabile. 
    (5) La sfârşitul lunii, pe baza costului mediu ponderat calculat pentru luna încheiată, se 
efectuează regularizarea soldului astfel: 
    a) stocul final se înmulţeşte cu costul mediu ponderat calculat la sfârşitul lunii, obţinându-
se valoarea stocului final (valoarea stocului iniţial al lunii următoare); 
    b) se stabileşte diferenţa faţă de valoarea stocului final existentă în contabilitate înainte de 
regularizare şi se înregistrează în contabilitate pe cheltuieli. 
    ART. 52 
    (1) În cazul în care ieşirile de materiale nu sunt înregistrate zilnic, se întocmeşte în acest 
scop, pe gestiuni, o situaţie centralizatoare, în cuprinsul căreia consumurile sunt grupate pe 
subdiviziunile cadrului comun al clasificaţiei bugetare, separat pe surse de finanţare. 
    (2) Înregistrările se efectuează cronologic şi sistematic, pe baza documentelor justificative 
primite în conformitate cu Graficul de circulaţie al documentelor justificative." 
    (3) Operaţiunile de acelaşi fel şi pentru aceleaşi categorii de materiale pot fi grupate în 
documente cumulative sau situaţii centralizatoare de consum. 
    ART. 53 
    Principalele operaţiuni în legătură cu materialele, care fac obiectul înregistrărilor în 
contabilitate, sunt: intrări, ieşiri, prelucrări, transformări, custodii. 
    ART. 54 
    Documentele justificative privind înregistrarea în contabilitate a intrărilor de materiale sunt: 
    a) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri 
materiale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, însoţită, după caz, de factură, pentru 
achiziţiile directe de la furnizori, sau de Avizul de însoţire a mărfii, pentru materialele primite 
din aprovizionări centralizate, primite prin transfer cu titlu gratuit, nefacturate sau primite prin 
donaţii sau sponsorizări;"     
    b) Procesul-verbal de inventariere, pentru plusurile de inventar constatate cu ocazia 
inventarierii, întocmit de comisia numită în acest scop, la care se anexează Lista de 
inventariere (cod 14-3-12); 
    c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale, pentru materialele rezultate din casarea mijloacelor fixe sau a 
materialelor de natura obiectelor de inventar, ce se întocmeşte de comisia constituită în acest 
scop, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei 
şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
    d) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea 
operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de materiale obţinute în 
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urma unui proces de transformare-prelucrare, inclusiv în cazul efectuării operaţiunilor de 
distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului; 
    e) Procesul-verbal de predare-preluare, pentru materialele intrate ca urmare a comasării 
sau desfiinţării unor unităţi, în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective, 
însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12); 
    f) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), pentru înregistrarea în contabilitate a 
deşeurilor/bunurilor uzate rezultate în activităţile specifice, precum şi a bunurilor reparabile, 
rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanţei şi retrase în depozit în vederea 
reparării. 
    ART. 55 
    Principalele documente justificative legale privind ieşirea materialelor sunt: 
    a) Bonul de consum (cod 14-3-4A) şi Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), pentru 
toate eliberările de materiale din gestiune destinate consumului intern care nu prezintă 
particularităţi specifice unor servicii şi activităţi, precum şi în cazul materialelor introduse în 
inventarul de complet al mijloacelor fixe în scopul înlocuirii unor componente uzate; 
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru transferul de materiale între unităţile 
M.A.I, pentru transferul cu titlu gratuit către alte instituţii publice şi pentru predarea deşeurilor 
înregistrate în evidenţa contabilă şi a căror predare la operatorii economici autorizaţi se face 
contracost, caz în care se vor întocmi şi documentele justificative de predare-preluare impuse 
de legislaţia de mediu în vigoare; 
    c) factura, pentru materialele valorificate la terţi contra cost; 
    d) Procesul-verbal de inventariere, pentru bunurile constatate lipsă la inventariere, la care 
se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12); 
    e) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea 
operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate (produsul obţinut, bunuri recuperabile, 
deşeuri etc.) pentru ieşirile de materiale supuse unui proces de transformare; 
    f) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi 
casare a unor bunuri materiale - întocmit de comisia constituită în acest scop, conform 
modelului stabilit prin Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 167/2009; 
    g) Actul justificativ privind lipsurile constatate la inventariere, provenite din perisabilităţi, 
prevăzut de Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1.078/2000*) privind scăderea pierderilor 
determinate de perisabilităţi, precum şi a celor din rebuturi a bunurilor materiale din unităţile 
Ministerului de Interne, la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12). 
    ART. 56 
    Mişcările de materiale între gestiuni, între locuri de folosinţă, între gestiuni şi locuri de 
folosinţă se fac pe baza Bonului de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), iar pentru cele 
dispersate teritorial, pe baza Avizului de însoţire a mărfii, (cod 14-3-6A). 
    §2. Particularităţi privind înregistrarea în contabilitate a unor categorii de materiale 
    ART. 57 
    (1) Înregistrarea în evidenţa contabilă a aprovizionării cu Bonuri de valoare pentru 
carburanţi auto se realizează pe baza facturii şi a Notei de recepţie şi constatare de diferenţe 
(cantitativă şi calitativă) pentru bunuri materiale." 
    (2) Costul imprimatelor Bonuri de valoare pentru carburanţi auto se înregistrează direct pe 
cheltuieli, la preţul de achiziţie, pe baza documentului de livrare emis de furnizor. 
    (3) Scăderea din evidenţa contabilă a Bonurilor de valoare pentru carburanţi auto 
consumate şi înregistrarea în evidenţa contabilă a carburanţilor lichizi astfel rezultaţi se fac cu 
ajutorul Procesului-verbal de transformare, întocmit pe baza documentelor de evidenţă 
tehnic-operativă. 
    ART. 58 
(1) Înregistrarea în contabilitate a intrărilor de carburanţi achiziţionaţi pe bază de carduri se 
efectuează pe baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

110 

 

pentru bunuri materiale, întocmită pe baza facturii şi a desfăşurătorului sau a altui document 
similar, eliberate de furnizor, în condiţiile contractului încheiat între părţi.     
(2) Conducătorii auto au obligaţia să ataşeze la foile de parcurs predate bonurile de casă 
emise de furnizorii de carburanţi odată cu alimentarea pe bază de Bonuri de valoare pentru 
carburanţi auto sau pe bază de card. 
    ART. 59 
     Scăderea din contabilitate a carburanţilor lichizi şi a lubrifianţilor pentru completare se face 
cu ajutorul Bonului de consum (cod 14-3-4A)/Bon de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), care 
se întocmeşte, după caz, pe baza Centralizatorului privind consumurile, intrările şi ieşirile de 
carburanţi şi lubrifianţi, al cărui model este prevăzut în O.M.A.I nr. 126/2016, a Dării de 
seamă centralizatoare privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave, al cărei 
model este prevăzut în O.M.A.I nr. 126/2016. 
     ART. 60 
    (1) În contul 302 08 "Alte materiale consumabile" se înregistrează materialele procurate 
pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie la clădiri, drumuri, 
poduri, instalaţii şi mobilier, materiale procurate pentru reparaţii capitale executate în regie, 
publicaţiile destinate pentru bibliotecă sau pentru vânzare, ambalajele facturate distinct de 
către furnizori, refolosibile, ambalajele incluse în costul materialelor achiziţionate care nu sunt 
de natura obiectelor de inventar şi care se pot valorifica, ambalajele care se valorifică numai 
ca deşeuri, materialele rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi alte 
materiale care nu se încadrează în categoriile enumerate în prezenta secţiune. 
    (2) Ambalajele urmează regimul evidenţei de gestiune a materialelor. Cele incluse în costul 
materialelor şi care nu sunt recuperabile nu se înregistrează distinct în gestiune şi în 
contabilitate. Ambalajele incluse în costul materialelor, dar care sunt supuse regimului de 
recuperare-valorificare ca atare sau ca deşeuri, se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în 
contabilitate în momentul consumului materialelor pe care le conţin, pe baza Notei de 
recepţie şi constatare de diferenţe. 
    (3) Ambalajele care se valorifică la terţi ca deşeuri, precum şi cele care se includ în costul 
bunurilor materiale valorificate se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. 
    (4) Ziarele, revistele şi broşurile primite pe bază de abonamente, destinate informării sau 
compartimentelor interesate în anumite domenii, se înregistrează direct în conturile de 
cheltuieli. 
    ART. 61 
    (1) Rechizitele de birou, imprimatele şi alte materiale consumabile aprovizionate în cantităţi 
mici, pentru nevoi curente, pot fi trecute direct pe cheltuieli, cu excepţia formularelor cu regim 
special, care se gestionează potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
    (2) Trecerea pe cheltuieli se face în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A), întocmit 
concomitent cu Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru 
bunuri materiale." 
 
    CAPITOLUL III 
    Dispoziţii finale 
   
  ART. 62 
    Facturile care se referă la valorificări de bunuri, prestări de servicii sau alte operaţiuni 
privind bunurile şi serviciile, precum şi facturile reprezentând penalităţi de întârziere se 
întocmesc de persoane desemnate din cadrul compartimentelor logistice, iar facturile 
reprezentând operaţiuni care au caracter strict financiar se întocmesc de persoane 
desemnate din cadrul compartimentelor financiar-contabile. 
    ART. 63 
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    (1) Reevaluarea activelor fixe se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, la 
termenele prevăzute de acestea, de comisii formate din specialişti din cadrul unităţilor, cu 
pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, sau de evaluatori autorizaţi. 
    (2) Evaluarea realizată de evaluatori autorizaţi se realizează după aprobarea de către 
ordonatorul de credite a unei note, în care se prezintă motivele utilizării acestei modalităţi şi 
faptul că sunt prevăzute în buget resursele financiare necesare. 
    ART. 63^1 
    (1) Intrarea în patrimoniu a activelor fixe amortizabile primite prin transfer cu titlu gratuit 
sau redistribuiri între ordonatorii de credite din cadrul M.A.I. se înregistrează în contabilitate 
la valoarea consemnată în documentele de transfer, în contul 779 01 01 «Venituri, bunuri şi 
servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice» pentru 
valoarea neamortizată şi în conturile 280 «Amortizări privind activele fixe necorporale» şi 281 
«Amortizări privind activele fixe corporale», pentru valoarea amortizată. 
    (2) Intrarea în patrimoniu a activelor fixe primite prin transfer cu titlu gratuit de la instituţii 
publice din afara M.A.I. se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, în contul 779 01 01 
«Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între instituţii 
publice», urmând ca amortizarea să se înregistreze începând cu luna următoare dării în 
folosinţă, recepţiei, punerii în funcţiune, după caz, a activelor fixe respective, pe durata 
normală de funcţionare rămasă prevăzută în documentele de intrare sau, după caz, pe 
durata de funcţionare stabilită de către o comisie tehnică, potrivit prevederilor legale." 
ART. 68 
    Evidenţa contabilă, evidenţa programării şi execuţiei bugetare, evidenţa şi calculul 
drepturilor salariale şi asimilate acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiilor informatice 
asigurate de Direcţia Generală Financiară. 
     

Întocmit, 
Șef serviciu, 

Rîșnoveanu Magdalena Maria 
 

ANEXA 1^1 
 

FIŞA DE CONT ANALITIC 
pentru valori materiale 

 
    Serveşte la ţinerea contabilităţii analitice pe sortimente a materialelor, produselor şi 
mărfurilor. 
    Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul într-un exemplar, separat pentru 
fiecare fel de material sau produs, şi se sortează pe gestiuni, conturi şi, eventual, pe grupe 
sau subgrupe de bunuri materiale. 
    Când formularul se utilizează pentru contabilitatea analitică a obiectelor de inventar, se 
deschid fişe separate pentru cele "în magazie" şi pentru cele "în folosinţă". 
    Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi soldurilor de la finele anului 
precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire a bunurilor 
materiale. 
    La finele fiecărei luni se totalizează rulajele din fişe în vederea întocmirii balanţei analitice 
de materiale sau produse. 
    Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă. 
    Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. 
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| FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU |U/M|Preţ unitar|   Cod   |  Gestiunea  | Pag.  | 
| VALORI MATERIALE             |   |___________|         |_____________|_______| 
| .....................        |   | Lei |  B  |         |             |       | 
| .....................        |   |     |     |         |_____________|       | 
| .....                        |   |     |     |         | Simbol cont |       | 
|______________________________|___|_____|_____|_________|_____________|_______| 
|Data| Document|                       Cantitatea                      |Simbol | 
|    |_________|_______________________________________________________|cont   | 
|    |Felul|Nr.|      Intrată       |    Ieşită   |        Stoc        |coresp.| 
|    |     |   |                    |             |                    |       | 
|    |     |   |                    |             |                    |       | 
|____|_____|___|____________________|_____________|____________________|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
|    |     |   |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|____|_____|___|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
| De reportat  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |       | 
|______________|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|_______| 
 
    - continuare - 
 ______________________________________________________________________________ 
| FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU |U/M|Preţ unitar|   Cod   |  Gestiunea  | Pag.  | 
| VALORI MATERIALE             |   |___________|         |_____________|_______| 
| .....................        |   | Lei |  B  |         |             |       | 
| .....................        |   |     |     |         |_____________|       | 
| .....                        |   |     |     |         | Simbol cont |       | 
|______________________________|___|_____|_____|_________|_____________|_______| 
|Data| Document|                           Valoarea                    |Simbol | 
|    |_________|_______________________________________________________|cont   | 
|    |Felul|Nr.|      Debit      |      Credit     |         Sold      |coresp.| 
|    |     |   |                 |                 |                   |       | 
|    |     |   |                 |                 |                   |       | 
|____|_____|___|_________________|_________________|___________________|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
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|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
|    |     |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 
| De reportat  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |       | 
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|_|_______| 

 
 
 

    (Anexa nr. 1^2 ) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru utilităţi 

 
    Serveşte ca document de aprobare a recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de 
furnizare a utilităţilor (gaze naturale/energie electrică/apă/telefonie fixă, mobilă, furnizare a 
internetului şi alte servicii de utilităţi). 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea .................... 
 
                         PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru utilităţi 
                     Nr. ..... din ................. 
 
                     Exemplarul nr. .......... 
 
    I. Date generale 
    Comisia de recepţie constituită conform ................ nr. ......... din ................ a fost 
convocată la data de ............ pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor 
de .................... furnizate de .................., în perioada .................. în baza Contractului de 
furnizare/Contractului subsecvent de furnizare nr. ......... din data de ................ la Acordul-
cadru nr. ........ din data de ................ . 
    Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..................... . 
    Valoarea serviciilor este de .............. lei, conform facturii nr. ........ din data .............. . 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă a serviciilor de utilităţi (furnizare gaze naturale/energie electrică/apă/telefonie fixă, 
mobilă şi internet, ..............) în perioada/data de ............... comisia de recepţie a studiat 
Contractul de furnizare/Contractul subsecvent de furnizare nr. .............. din data de 
.................. la Acordul-cadru nr. ......... din data de ..............., Caietul de sarcini şi specificaţia 
tehnică nr. .............., Propunerea tehnică nr. .............. din data de ................ . 
    Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru 
aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de utilităţi (gaze naturale/energie 
electrică/apă/servicii telefonie fixă, mobilă şi internet, ....................) furnizate la un număr de 
............ sedii prevăzute în Contractul de furnizare nr. ............... . 
    B. Verificări cantitative 
    În perioada ................. comisia constată că s-a furnizat la cele ......... sedii, prevăzute în 
contractul de furnizare, o cantitate de ........... Mc, KWH etc. 
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    C. Verificări calitative 
    Conform art. ....... din Contractul/Acordul-cadru nr. ............ pentru furnizări de: 
    a) gaze naturale/energie electrică/apă prestatorul a livrat/nu a livrat cantitatea necesară la 
standardele aflate în vigoare, a asigurat/nu a asigurat continuitatea alimentării, s-au 
produs/nu s-au produs incidente de furnizare pe perioada ..............., a asigurat/nu a asigurat 
remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor, a efectuat/nu a efectuat revizii programate în 
perioada de furnizare .................; 
    b) telefonie fixă, mobilă şi internet, prestatorul a furnizat/nu a furnizat serviciile conform 
contractului de furnizare. 
    III. Concluzii 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 
unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/Respingerea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de utilităţi (gaze 
naturale/energie electrică/apă, servicii de telefonie fixă, mobilă şi internet, ........) prestate în 
perioada ..............., care corespund/nu corespund cu prevederile Contractului de furnizare de 
servicii nr. ......../................, Caietul de sarcini şi specificaţia tehnică nr. ........./..............., 
Propunerea tehnică a prestatorului nr. ........../............... . 
    Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi ................, în 2 exemplare 
originale. 
 ______________________________________________ 
|               Comisia de recepţie                 | Semnătura | 
|___________________________________________________|___________| 
| Preşedinte:                                       |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 
|                                                   |           | 
|___________________________________________________|___________| 

 
  
 
 

   (Anexa nr. 1^3 ) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru servicii hoteliere de cazare/masă/închiriere 

sală 
 
    Serveşte ca document de aprobare a recepţiei cantitative şi calitative pentru serviciile 
hoteliere de cazare, masă şi/sau închiriere sală. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea .......................... 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru servicii hoteliere de cazare/masă/închiriere 
sală 
                         Nr. ............ din ............... 
 
                         Exemplarul nr. ............... 
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    I. Date generale 
    Comisia de recepţie constituită conform .................. nr. .......... din .............. a fost 
convocată la data de ............ pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor 
hoteliere de cazare/masă/închiriere sală furnizate de către ..............., în perioada ................ 
în baza Contractului de prestări servicii nr. ............... . 
    Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..................... . 
    Valoarea serviciilor este de ................... lei, conform facturii nr. ........................ din data 
................. . 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă a serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală prestate în perioada ..............., 
comisia de recepţie a studiat Contractul de furnizare servicii hoteliere de 
cazare/masă/închiriere sală nr. ......../............, Caietul de sarcini şi specificaţia tehnică nr. 
......./........., Propunerea tehnică nr. .......... din data de ................. . 
    Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru 
aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor hoteliere de cazare/masă/închiriere sală. 
    B. Verificări cantitative 
    În perioada ............... comisia constată următoarele: 
    a) Pentru serviciile hoteliere de cazare: 
    - În data de ............ s-au cazat ........ persoane, din care ................ persoane au fost 
cazate în camera single în regim de ....... stele şi ....... persoane în regim de ....... stele, 
conform diagramei de cazare de la Hotelul ................... şi listei de prezenţă din data de 
................; 
    - În data de ....... s-au cazat ....... persoane, din care ....... persoane au fost cazate în 
camera single în regim de ........... stele şi ..... persoane în regim de ......... stele, conform 
diagramei de cazare de la Hotelul ............ şi listei de prezenţă din data de ..............; 
    ....................................... 
    ....................................... 
    b) Pentru serviciile hoteliere de masă: 
    Comisia constată că s-au furnizat serviciile de masă în incinta hotelului, conform listelor de 
prezenţă anexate şi a diagramei furnizate de la Hotelul .............., astfel: 
  
__________________________________________________________________________ 
| .... | - cina pentru ........ persoane conform diagramei furnizate de la | 
|      | Hotelul ......................................................... | 
|______|___________________________________________________________________| 
| .... | - mic dejun - ....... persoane conform diagramei furnizate de la  | 
|      | Hotelul ........................................................; | 
|      | - prânz, cina - ..... persoane conform diagramei furnizate de la  | 
|      | Hotelul ........................................................; | 
|      | - 2 pauze de gustări şi cafea - ..... persoane conform diagramei  | 
|      | furnizate de la Hotelul ........................................; | 
|______|___________________________________________________________________| 
| .... | - mic dejun - ..... persoane conform diagramei furnizate de la    | 
|      | Hotelul ........................................................; | 
|      | - prânz, cina - ..... persoane conform diagramei furnizate de la  | 
|      | Hotelul ........................................................; | 
|      | - 2 pauze de gustări şi cafea - ..... persoane conform diagramei  | 
|      | furnizate de la Hotelul ........................................; | 
|______|___________________________________________________________________| 
| .... | ................................................................. | 
|      | ................................................................. | 
|______|___________________________________________________________________| 

 
    Prestatorul a respectat structura micului dejun, prânzului, cinei şi pauza de cafea, conform 
prevederilor Caietului de sarcini nr. ...../..... şi propunerii tehnice. 
    Mesele au fost asigurate în incinta unităţii în care s-a realizat cazarea. 
    c) Pentru serviciile de închiriere a sălii: 
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    Comisia constată că în perioada ..... prestatorul a pus la dispoziţie sală de desfăşurare a 
activităţii - pentru conferinţa privind ....., cu următoarele caracteristici: 
 
    - capacitate - minim ..... persoane; 
    - echipamente disponibile în sală: .................................; 
                                       - ...............................; 
    - sala dotată cu suprafaţă de proiecţie şi .........................; 
    - sala dotată cu un sistem de climatizare, care permite o bună ventilare a sălii; 
    - configurată astfel încât fiecare persoană poate vedea suprafaţa de proiecţie; 
 
    d) Prestatorul a asigurat locurile de parcare solicitate. 
    C. Verificări calitative 
    Conform art. ........ din Contractul nr. ....... prestatorul a asigurat condiţiile de calitate 
prevăzute de caietul de sarcini, oferta tehnică şi financiară, neînregistrându-se incidente care 
să afecteze desfăşurarea optimă a activităţilor. 
    III. Concluzii 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 
unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/Respingerea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor hoteliere de 
cazare/masă/închiriere sală prestate în perioada ..................., care corespund cu prevederile 
Contractului de furnizare nr. ........./...................., Caietul de sarcini şi specificaţia tehnică nr. 
........../........., Propunerea tehnică a prestatorului înregistrată cu nr. ......./............... 
 
    Prezentul proces-verbal, conţinând 3 file, a fost încheiat astăzi, .... . .... . ...., în 2 exemplare 
originale. 
_______________________________________________________________ 
|                Comisia de recepţie                | Semnătura | 
|___________________________________________________|___________| 
| Preşedinte:                                       |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 

 
 

        (Anexa nr. 1^4) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru bilete de transport aerian internaţional 

 
    Serveşte ca document de aprobare a recepţiei cantitative şi calitative pentru biletele de 
transport aerian internaţional. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ...................... 
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PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru bilete de transport aerian internaţional 

                         Nr. ....... din ............. 
 
                         Exemplarul nr. ....... 
 
    I. Date generale 
    Comisia*) de recepţie constituită conform ................. nr. ........... din ............... a fost 
convocată la data de .............. pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor 
de furnizare a biletului/biletelor de transport aerian internaţional de către ............................, în 
perioada .................. în baza comenzii nr. ............ din data de ............. la Acordul-cadru nr. 
........ din data de ..................... . 
    Valoarea biletului/biletelor de transport aerian internaţional furnizat/e este de .............. lei, 
conform facturii nr. ........... din data ................... . 
------------ 
    *) Atribuţiile comisiei pot fi îndeplinite de o singură persoană, cu aprobarea ordonatorului 
de credite. 
 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă privind furnizarea biletelor de transport aerian internaţional în data de .................. 
comisia de recepţie a studiat Comanda de furnizare nr. ............ din data de ........ la Acordul-
cadru nr. ......... din data de ............, Caietul de sarcini şi specificaţia tehnică nr. ........., 
Propunerea tehnică nr. ....... din data de ............... 
    Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru 
aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de furnizare bilete de transport aerian internaţional. 
    B. Verificări cantitative 
    În data de ............ comisia constată că ............. a furnizat, în format electronic/pe suport 
hârtie, biletele de transport internaţional aerian, astfel: 
 
 
______________________________________________________________ 
|Nr. | Nume şi | Nr. şi serie  | Companie de| Ruta dus/ | Valoare | 
|crt.| prenume | bilet de avion| transport  | întors    | bilet   | 
|____|_________|_______________|____________|___________|_________| 
|    |         |               |            |           |         | 
|____|_________|_______________|____________|___________|_________| 
|    |         |               |            |           |         | 
|____|_________|_______________|____________|___________|_________| 

 
    C. Verificări calitative 
    Compania care realizează efectiv transportul aerian este/nu este de tip low cost. Tariful 
utilizat pentru ruta ......... este cel din oferta prestatorului, anexa la Acordul-cadru nr. ........... şi 
Comanda nr. ............ . Biletul/Biletele s-a/s-au furnizat în termenul stabilit prin Comanda nr. 
......... din data .......... şi Acordul-cadru nr. .......... . 
    III. Concluzii 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu 
majoritate/în unanimitate de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/Respingerea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de furnizare bilete de 
transport aerian internaţional care sunt conforme cu prevederile Comenzii nr. ...../........, 
Acordul-cadru nr. ........, Caietul de sarcini şi specificaţia tehnică nr. ..../............, Propunerea 
tehnică nr. ......./........... . 
 
    Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi .... . .... . ...., în 2 exemplare 
originale. 
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|                Comisia de recepţie                | Semnătura | 
|___________________________________________________|___________| 
| Preşedinte:                                       |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 
| Membru:                                           |           | 
|___________________________________________________|___________| 
|                                                   |           | 
|___________________________________________________|___________| 

 
 
 

        (Anexa nr. 1^5 ) 
 
                         PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de mentenanţă ...................... 
 
    Serveşte ca document de aprobare a recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de 
mentenanţă ...................... . (Se completează în funcţie de tipul contractului de mentenanţă, 
de exemplu, preventivă, corectivă sau integrată.) 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea .......................... 
 
                         PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de mentenanţă ................ 
                         Nr. ...... din ................ 
 
                         Exemplarul nr. .......... 
 
    Încheiat astăzi, ................, la sediul ......................, cu ocazia recepţiei cantitative şi 
calitative a serviciilor de ........................... a echipamentului cu următoarele date de 
identificare: 
    Denumirea echipamentului: ................. 
    Serie: ................... 
    Ore de funcţionare: ........... 
    Este/Nu este în perioada de garanţie. 
    Unitatea deţinătoare: ............. loc amplasare .............. 
    I. Date generale 
    1. Comisia de recepţie constituită conform ................ nr. .......... din .......... a fost convocată 
la data de .......... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de ............. 
prestate de ................., în perioada .............. în baza Contractului de prestare de servicii nr. 
........... din data de ........... subsecvent Acordului-cadru nr. ........... din data de ............. (dacă 
este cazul). 
    2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...................... . 
    3. Valoarea serviciilor este de .............. . lei cu TVA, conform Facturii nr. .......... din data 
.............. . 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă a serviciilor de mentenanţă ................ a echipamentului ...................... în perioada 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

119 

 

............ comisia de recepţie a studiat Contractul subsecvent de prestare de servicii nr. 

............. din data de ............. subsecvent Acordului-cadru nr. .......... din data de ............, 
Caietul de sarcini nr. .............. din data de .............. şi Propunerea tehnică nr. .......... din data 
de .................. . 
    Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru 
aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de ............................ prestate la ................ de către 
............., în perioada .................... . 
    B. Verificări cantitative 
    În perioada ................ comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor ........... 
prestate în perioada ................, în locaţia ....................... de către .................. . 
    Comisia a primit ....... rapoarte de ............... privind serviciile prestate în perioada ............. . 
    Comisia a constat că în cazul a ........ rapoarte s-au utilizat şi montat următoarele piese de 
schimb din stocul de siguranţă aflat la dispoziţia autorităţii contractante, astfel: 
|Nr. | Denumire | Valoare,    | Model şi serie| Nr. raport | 
|crt.|          | inclusiv TVA|               | prestator  | 
|____|__________|_____________|_______________|____________| 
|    |          |             |               |            | 
|____|__________|_____________|_______________|____________| 
 
    Comisia a constatat că în cazul rapoartelor ...../......., ...../......., ...../....... s-au efectuat 
servicii de reparaţii fără a se utiliza piese de schimb. 
    Comisia a constatat ca în cazul a ..... rapoarte ...../....... s-au efectuat servicii de reparaţii 
pentru care s-au utilizat piese de schimb, care s-au achiziţionat separat de la prestator, 
astfel: 
 __________________________________________________________ 
|Nr. | Denumire | Valoare,    | Model şi serie| Nr. raport | 
|crt.|          | inclusiv TVA|               | prestator  | 
|____|__________|_____________|_______________|____________| 
|    |          |             |               |            | 
|____|__________|_____________|_______________|____________| 
 
    C. Verificări calitative 
    Conform prevederilor caietului de sarcini şi specificaţiilor tehnice s-au efectuat următoarele 
probe, rezultatul lor fiind, conform tabelului: 
 __________________________________________________________ 
|Nr. |          Denumire probă          |     Rezultat     | 
|crt.|                                  |                  | 
|____|__________________________________|__________________| 
|    |                                  |                  | 
|____|__________________________________|__________________| 

 
    Asigurarea funcţionării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de: ........................ . 
    Conform art. ........ din Contractul subsecvent nr. .......... de prestare de servicii, prestatorul 
a prestat ................ la standardele aflate în vigoare, a asigurat/nu a asigurat continuitatea 
alimentării, s-au produs/nu s-au produs incidente de furnizare pe perioada .........., a 
asigurat/nu a asigurat remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor, a efectuat/nu a efectuat 
revizii programate în perioada de furnizare ................... etc. 
    În urma efectuării testelor de funcţionare a echipamentului menţionat anterior, comisia de 
recepţie a constatat următoarele: 
    a) servicii contractate: 
    - echipamentul este funcţional/nu este funcţional; 
    - inventarul de complet este corespunzător/nu este corespunzător. 
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    b) servicii prestate în perioada de garanţie: 
    - echipamentul este funcţional/nu este funcţional; 
    - inventarul de complet este corespunzător/nu este corespunzător. 
    Termen de garanţie ....................................................... 
    Alte date .................................................. 
    Anexe ............................................................ 
    III. Concluzii 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu 
majoritate/în unanimitate de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/Respingerea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de ................ prestate 
în perioada ..........., care corespund cu prevederile Contractului prestare de servicii nr. 
....../............, subsecvent Acordului-cadru nr. .............., Caietul de sarcini nr. .......... şi 
propunerea tehnică. 
 
    Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file, a fost încheiat astăzi, .................., în 2 
exemplare originale. 
 
    Comisia de recepţie             Reprezentantul prestatorului 
    Preşedinte: 
    Membru: 
    Membru: 

 
        (Anexa nr. 1^6 ) 

 
PROCES-VERBAL 

de recepţie provizorie/parţială cantitativă şi calitativă 
 
    Serveşte ca: 
    - document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate; 
    - document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii; 
    - document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie/parţială a 
obiectivului de investiţii; 
    - document de aprobare a recepţiei provizorii/parţiale a obiectivului de investiţii. 
    Se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe 
tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaţie care depăşesc un exerciţiu financiar/bugetar, 
realizate pe faze de fabricaţie, precum clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc 
procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, 
respectiv la data terminării construcţiei. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ......................... 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie provizorie/parţială cantitativă şi calitativă 

 
    I. Date generale 
    1. Comisia de recepţie constituită conform ...................... nr. ............. din ............... pentru 
recepţionarea obiectivului de investiţii intitulat .............................. şi situat în ............... a fost 
convocată la data de ................ pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă 
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provizorie/parţială a lucrărilor de construcţii-montaj aferente, care fac obiectul Contractului de 
achiziţie publică nr. ..........., efectuate în perioada .................... . 
    Obiectul (obiectele)/Părţi de obiect ........ pentru care proiectantul general este ............, 
antreprenor general este .............. şi beneficiar de investiţii este ................. . 
    2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ......................... . 
    3. Valoarea situaţiei de plată a lucrărilor de construcţii-montaj supuse recepţiei 
provizorii/parţiale este de ........................, conform anexei. 
    4. Lucrările de construcţii-montaj supuse acestei recepţii au fost în prealabil preluate de 
beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .................. . 
    5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepţionează este de ........................ lei. 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă provizorie/parţială a lucrărilor de construcţii-montaj, comisia de recepţie a studiat 
Contractul de achiziţie publică nr. ..........., Caietul de sarcini nr. ............., Oferta tehnică şi 
financiară nr. ............, Proiectul tehnic nr. ........... . 
    Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii 
lucrărilor şi a dispus ..................... (începerea recepţiei). 
    B. Verificări cantitative 
    Lucrările de construcţii şi instalaţii cuprinse în devizul general executate, pe 
obiective/categorii de lucrări verificate de comisia de recepţie având în vedere listele de 
cantităţi anexate la prezentul proces-verbal şi însuşite de dirigintele de şantier prin semnătură 
la data de ................ sunt: 
    1. La structura de rezistenţă 
    .......................................................................... 
    Lucrările sunt/nu sunt terminate. 
    2. La restul lucrărilor de construcţii 
    .......................................................................... 
    Lucrările sunt/nu sunt terminate. 
    3. La lucrările de instalaţii 
    .......................................................................... 
    Lucrările sunt/nu sunt terminate. 
    4. La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect 
    .......................................................................... 
    Lucrările sunt/nu sunt terminate. 
    5. Mijloacele fixe achiziţionate aflate pe şantier, care urmează sa fie puse în funcţiune sau 
au fost puse în funcţiune în perioada ..................., sunt: 
_____________________________________________________ 
|Nr. | Denumire | Valoare unitară,|  Serie  |  Model  | 
|crt.|          | inclusiv TVA    |         |         | 
|____|__________|_________________|_________|_________| 
|    |          |                 |         |         | 
|____|__________|_________________|_________|_________| 
|    |          |                 |         |         | 
|____|__________|_________________|_________|_________| 
|    |          |                 |         |         | 
|____|__________|_________________|_________|_________| 
    La efectuarea prealabilă a probelor mecanice şi a rodajului mecanic la instalaţiile şi 
utilajele tehnologice s-au constatat ......................... . 
    Entităţile care condiţionează folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral 
asigurate ............................... . 
    Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie inclusă în construcţia obiectului 
supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe). 
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    .......................................................................... 
    Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. B, comisia constată că sunt/nu sunt îndeplinite 
condiţiile pentru ca obiectul să fie supus recepţiei. Totodată, comisia hotărăşte că lucrările 
arătate în anexă ca neexecutate să fie terminate până la data de ...................... . 
    C. Calitatea lucrărilor realizate 
    1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse, 
menţionate în clar, cu număr şi dată) 
    În urma examinării lucrărilor executate şi a semnalărilor făcute de proiectant/diriginte de 
şantier, comisia a reţinut în anexă următoarele nerealizări ale proiectului - dintre care cele în 
dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează să fie remediate: 
    .......................................................................... 
    Concluzie: 
    Comisia consideră că abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui 
termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influenţează comportarea, 
exploatarea, aspectul şi integritatea obiectului. 
    Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează să fie puse de acord cu 
prevederile proiectului în termenele specificate. 
    2. Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect 
    În urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant au fost reţinute în 
anexă următoarele deficienţe de proiectare care influenţează executarea, exploatarea sau 
funcţionarea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în 
dreptul fiecăruia: .................................... 
    Concluzie: 
    Comisia atrage atenţia proiectantului ce poartă răspunderea pentru consecinţele acestei 
deficienţe şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor 
pentru care a stabilit termen în acest sens. 
    3. Calitatea execuţiei lucrărilor verificate de comisia de recepţie având în vedere listele de 
cantităţi anexate la prezentul proces-verbal şi însuşite de dirigintele de şantier, prin 
semnătură, la data de .................... 
    În perioada ......................... dirigintele de şantier a emis: 
    - .......... dispoziţii de şantier; 
    - .......... note de renunţare, aprobate de ordonatorul de credite; 
    - .......... note de suplimentare, aprobate de ordonatorul de credite, ca urmare a modificării 
de proiect aprobată de acesta sau alte cazuri (se enumeră distinct); 
    - .......... procese-verbale de lucrări ascunse; 
    - .......... procese-verbale pe faze determinante însuşite prin semnătură sau de ISC. 
    Din dispoziţiile de şantier, buletinele de încercare a betoanelor şi îmbinărilor metalice, 
procesele-verbale de lucrări ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale 
folosite, din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, 
precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la faţa locului rezultă următoarele: 
    3.1. La structura de rezistenţă 
    .......................................................................... 
    3.2. La restul lucrărilor de construcţii 
    .......................................................................... 
    3.3. La lucrările de instalaţii 
    .......................................................................... 
    3.4. La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect 
    .......................................................................... 
    4. Deficienţe ale lucrărilor realizate care se datorează beneficiarului de investiţii 
    .......................................................................... 
    5. Alte constatări: 
    .......................................................................... 
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    III. Concluzii 
    1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 
unanimitate/cu majoritatea de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/Respingerea recepţiei cantitative şi calitative provizorii/parţiale a lucrărilor de 
construcţii-montaj aferente obiectelor (obiectului) 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    care au fost terminate la data de ...... şi care fac parte din obiectivul de investiţie 
................... şi care sunt conforme cu prevederile Contractului de achiziţie publică nr. ........., 
Caietul de sarcini nr. ..........., Oferta tehnică şi financiară nr. ............, Proiectul tehnic de 
execuţie nr. ............... . 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    2. Perioada de garanţie a lucrărilor recepţionate aferente fiecărui obiect este de ..... luni 
(Se completează numai în cazul admiterii recepţiei). 
    3. Comisia de recepţie apreciază că pentru o cât mai bună utilizare a obiectului/obiectelor 
recepţionat/e mai sunt necesare următoarele măsuri: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    4. Prezentul proces-verbal, conţinând .... file şi .... anexe numerotate cu un total de .... file, 
care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi ....., în ...... exemplare 
originale. 
 
    Comisia de recepţie: 
____________________________________________________________________ 
|                       | Numele şi | Funcţia | Locul de | Semnătura | 
|                       | prenumele |         | muncă    |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 
| Preşedinte            |           |         |          |           | 
| Membri:               |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Specialişti -         |           |         |          |           | 
| consultanţi           |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Asistenţi la recepţie |           |         |          |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 

 
                         ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE 
 
    Subsemnaţii, .........., pe baza calităţii şi a împuternicirilor menţionate în dreptul fiecăruia şi 
ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepţiei provizorii, am procedat astăzi 
la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
 
                Predat.                                   Primit. 
Antreprenor general (denumirea entităţii,  Beneficiar de instalaţii (denumirea numele, 
calitatea, împuternicirea şi       entităţii, numele, calitatea, calitatea, împuternicirea şi 
semnătura     împuternicirea şi semnătura predătorului)     
                                                                                                    primitorului) 
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                         PROCES-VERBAL Nr. ................ 
privind executarea completărilor şi remedierilor prevăzute în anexa la procesul-verbal 
de recepţie provizorie a obiectului ............. 
___________________________________________________________ 
| Poziţie în anexa procesului-  | Termen prevăzut | Entitatea care a        | 
| verbal de recepţie provizorie | în anexă             | efectuat remedierea | 
|________________________|_______________|__________________| 
|                                          |                          |                               | 
|________________________|_______________|__________________| 
|                                          |                          |                               | 
|________________________|_______________|__________________| 
 
             Executant,                       Beneficiar, 
    ............................      ............................ 
    (numele, prenumele, funcţia)      (numele, prenumele, funcţia) 
         Entitatea ..........     Obiectivul de investiţii ................ 
                                  Obiectivul supus recepţiei .............. 
                                  Concluzia ............................... 
 

 
ANEXA 2 

 
                         ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) 
    1. Serveşte ca: 
    - dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea; 
    - document pentru decontarea cheltuielilor efectuate; 
    - document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans; 
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare. 
    3. Circulă: 
    - la persoana împuternicită să dispună deplasarea, pentru semnare; 
    - la persoana care efectuează deplasarea; 
    - la persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea, pentru confirmarea 
sosirii şi plecării persoanei delegate; 
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor 
justificative anexate la acesta de către titular, la întoarcerea din deplasare, stabilindu-se 
diferenţa de primit sau de restituit, cu luarea în considerare a eventualelor penalizări şi 
semnătura pentru verificare; 
    - la conducătorul unităţii, pentru aprobarea cheltuielilor efectuate. 
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. 
 
Ministerul         |Ministerul Afacerilor Interne  Depus decont nr. ... data ... 
Afacerilor         |Unitatea ............ 
Interne            |Localitatea ......... 
Unitatea ........  |Data emiterii ....... 
Localitatea .....  | 
                   |           ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) 
ORDIN DE SERVICIU  |                           Nr. ........... 
(DEPLASARE/MISIUNE/| 
DELEGARE)          | Dl/Dna ..........., funcţia/gradul ......., din .........., 
Nr. .............  |                                                 (unitatea) 
                   | În baza .................................................., 
Data emiterii .... |             (ordin, raport, referat, dispoziţie etc.) 
În baza .......... | se deplasează în perioada ........ în localitatea ....... . 
Dl/Dna ........... | Scopul deplasării ......................................... 
Se deplasează în   |                  (misiune, concediu, mutare, detaşare etc.) 
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localitatea ...... | Călătoreşte cu ............................................ 
Scopul             |                (tren, avion, mijloacele de transport ale 
deplasării ....... |                unităţii, vagon de dormit, auto pers.) 
De la data ....... | Se legitimează cu ......................................... 
                   | 
Întocmit ......... | Semnătura conducătorului unităţii,          Întocmit, 
                   | 
                   | Data ............ 
                   | 
                   | __________________________________________________________ 
                   ||Ziua şi ora plecării     |Avans spre decontare:           | 
                   ||........................ |Primit la plecare:              | 
                   ||Ziua şi ora sosirii      |................... lei,        | 
                   ||........................ |art. bugetar ...... alin. ..... | 
                   ||Data depunerii           |................... lei,        | 
                   ||decontului ............. |art. bugetar ...... alin. ..... | 
                   ||Penalizări calculate     |Primit în timpul deplasării:    | 
                   ||........................ |.................... lei,       | 
                   ||                         |art. bugetar ...... alin. ..... | 
                   ||                         |.................... lei,       | 
                   ||                         |art. bugetar ...... alin. ..... | 
                   ||                         |TOTAL: ............. lei        | 
                   ||_________________________|________________________________| 
                   | __________________________________________________________ 
                   ||     CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE    | 
                   ||__________________________________________________________| 
                   ||Felul actului|Nr. şi data|Natura       |Art.       | Suma | 
                   ||şi emitentul |actului    |cheltuielilor|bugetar ...|      | 
                   ||             |           |             |alin. .....|      | 
                   ||_____________|___________|_____________|___________|______| 
                   ||             |           |             |           |      | 
                   ||_____________|___________|_____________|___________|______| 
                   ||             |           |             |           |      | 
                   ||_____________|___________|_____________|___________|______| 
                   ||             |           |             |           |      | 
                   ||_____________|___________|_____________|___________|______| 
                   ||      X      |      X    | DIURNA      |           |      | 
                   ||_____________|___________|_____________|___________|______| 
                   ||TOTAL CHELTUIELI                                   |      | 
                   ||___________________________________________________|______| 
                   || Diferenţa de restituit| Diferenţa de primit/restituit    | 
                   || s-a depus la casierie | ...... lei, art. bugetar ......  | 
                   || cu dispoziţie de      | alin. ......                     | 
                   || încasare              | Diferenţa de primit/restituit    | 
                   || nr. ....... din ......| ...... lei, art. bugetar ......  | 
                   ||                       | alin. ......                     | 
                   ||                       | Total ............. lei          | 
                   ||_______________________|__________________________________| 
                   || Deplasarea a fost     | Verificat| Şef          |Titular,| 
                   || utilă - Aprobat       | decont,  | compartiment,|        | 
                   || conducătorul unităţii,|          |              |        | 
                   ||                       |          |              |        | 
                   ||          L.S.         |          |              |        | 
                   ||_______________________|__________|______________|________| 
 
                                                                    - VERSO - 
 ______________________________________________________________________________ 
| VIZELE DE SOSIRE                      | VIZELE DE PLECARE                    | 
| Unitatea ..... localitatea ...........| Unitatea ....... localitatea ....... | 
| Anul .... luna .... ziua .... ora ....| Anul ... luna ... ziua ... ora ..... | 
|                                       | Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de | 
| ŞEFUL UNITĂŢII,                       | spaţiu.                              | 
|                                       | S-a asigurat cazarea.                | 
|                                       |                                      | 
|                                       | ŞEFUL UNITĂŢII,                      | 
|                                       |                                      | 
| L.S.                                  | L.S.                                 | 
|_______________________________________|______________________________________| 
| VIZELE DE SOSIRE                      | VIZELE DE PLECARE                    | 
| Unitatea ..... localitatea ...........| Unitatea ....... localitatea ....... | 
| Anul .... luna .... ziua .... ora ....| Anul ... luna ... ziua ... ora ..... | 
|                                       | Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de | 
| ŞEFUL UNITĂŢII,                       | spaţiu.                              | 
|                                       | S-a asigurat cazarea.                | 
|                                       |                                      | 
|                                       | ŞEFUL UNITĂŢII,                      | 
|                                       |                                      | 
| L.S.                                  | L.S.                                 | 
|_______________________________________|______________________________________| 
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| VIZELE DE SOSIRE                      | VIZELE DE PLECARE                    | 
| Unitatea ..... localitatea ...........| Unitatea ....... localitatea ....... | 
| Anul .... luna .... ziua .... ora ....| Anul ... luna ... ziua ... ora ..... | 
|                                       | Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de | 
| ŞEFUL UNITĂŢII,                       | spaţiu.                              | 
|                                       | S-a asigurat cazarea.                | 
|                                       |                                      | 
|                                       | ŞEFUL UNITĂŢII,                      | 
|                                       |                                      | 
| L.S.                                  | L.S.                                 | 
|_______________________________________|______________________________________| 
| VIZELE DE SOSIRE                      | VIZELE DE PLECARE                    | 
| Unitatea ..... localitatea ...........| Unitatea ....... localitatea ....... | 
| Anul .... luna .... ziua .... ora ....| Anul ... luna ... ziua ... ora ..... | 
|                                       | Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de | 
| ŞEFUL UNITĂŢII,                       | spaţiu.                              | 
|                                       | S-a asigurat cazarea.                | 
|                                       |                                      | 
|                                       | ŞEFUL UNITĂŢII,                      | 
|                                       |                                      | 
| L.S.                                  | L.S.                                 | 
|_______________________________________|______________________________________| 

 
 

    (Anexa nr. 3) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a mijlocului fix 

    Serveşte ca: 
    - document de aprobare a recepţiei; 
    - document de înregistrare în evidenţa operativă a mijloacelor fixe; 
    - document de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe. 
    Se foloseşte pentru: 
    - intrările de mijloace fixe din dotări, donaţii şi sponsorizări; 
    - transferuri de la alte unităţi ale M.A.I.; 
    - aprovizionări centralizate, transformări şi modernizări; 
    - operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului. 
    Nu se foloseşte în cazul lucrărilor de investiţii sau în cazul utilajelor care necesită montaj. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic (responsabilul de inventar pe unitate). 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ........................ 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a mijlocului fix 

 
___________________________________________________________________ 
| Unitatea ................ | Proces-verbal de recepţie cantitativă | 
|                           | şi calitativă a mijlocului fix        | 
|___________________________|_______________________________________| 
|Denumire|     Document     |Cod primitor| Cod debitor| Cod creditor| 
|        |__________________|            |____________|_____________| 
|        |Număr|    Data    |            |   S  |  A  |             | 
|        |_____|____________|            |      |     |             | 
|        |     | zi|lună| an|            |      |     |             | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 
|   1    |  2  | 3 |  4 | 5 |     6      |   7  |  8  |      9      | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 
|        |     |   |    |   |            |      |     |             | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 
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    Comisia de recepţie constituită conform ................. nr. .................. din 
............................................... 
    Am procedat la recepţia cantitativă şi calitativă a mijlocului fix furnizat de 
............................................ . 
    Mijlocul fix şi caracteristicile tehnice ................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... Cantitate .............................. 
    Accesorii ........................................................... 
    .......................................................................... 
    Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ............... . 
    Valoarea mijlocului fix este de .............. lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. .......... din 
data ................ . 
    Comisia de recepţie a studiat Contractul de achiziţie publică/Comanda directă nr. ........., 
Caietul de sarcini nr. ............, Oferta tehnică şi financiară nr. .........., Proiectul tehnic nr. 
............... şi consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi 
calităţii mijlocului fix, conform documentelor contractuale, şi a dispus începerea recepţiei. 
    Au fost prezentate produsele, .... cutii în care s-au regăsit .... buc. şi ..... buc. 
    Ambalajele în care se regăsesc produsele sunt/nu sunt deformate şi prezintă/nu prezintă 
urme de desfacere. 
    Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu 
modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în 
specificaţiile tehnice. În urma verificărilor, în fiecare cutie aferentă .......................... se 
regăsesc toate accesoriile (..........................). 
    Verificări cantitative: 
    S-a identificat şi preluat ..................... seria ...................... care se regăseşte/nu se 
regăseşte în certificatul de garanţie. 
    Comisia a constatat că s-au livrat/nu s-au livrat toate produsele aferente Contractului de 
furnizare/Comenzii directe nr. .................. din ........................ . 
    S-au predat comisiei de recepţie următoarele documente: 
    - factura în original, semnată şi ştampilată; 
    - avizul de însoţire a mărfii, semnat şi ştampilat; 
    - certificatul de garanţie, semnat şi ştampilat; 
    - certificatul de conformitate şi calitate, semnat şi ştampilat. 
    Verificări calitative: 
    S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii 
tehnici şi de funcţionare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, 
astfel: .................................................: 
    1. (obiect, ................) 
    a) (element/subansamblu); 
    b) ...................................................................... 
    .......................................................................... 
    În urma verificărilor tehnice şi testelor efectuate, comisia constată că produsul 
îndeplineşte/nu îndeplineşte cerinţele din documentaţia tehnică. 
    Durata de amortizare a mijlocului fix, ...................... model ................., este de ......... luni. 
    Conform art. .... din contractul de furnizare, începând cu data de ............ furnizorul, 
..................., asigură garanţia produselor pe o perioadă de ............. (12/24/36) luni. 
    Probe efectuate şi rezultatul lor (consemnare în anexe) ........................................... 
    Asigurarea funcţionării maşinilor şi instalaţiilor în timpul probelor s-a făcut de: 
......................... . 
    Concluziile comisiei ........................................... 
    .......................................................................... 
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    Alte date ........................................................... 
    .......................................................................... 
    Anexe ................................................................ 
    ........................................................................ . 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în 
unanimitate/cu majoritate de păreri, hotărăşte: admiterea/respingerea recepţiei cantitative şi 
calitative a mijlocului fix. 
 
    Prezentul proces-verbal conţine ...... file şi ...... anexe numerotate cu un total de ........ file, 
care fac parte integrantă din cuprinsul lui şi a fost încheiat astăzi ......... în exemplare 
originale, care au fost distribuite la ............ . 
 
    Comisia de recepţie 
 
    Comisia de recepţie 
┌──────────────────────┬───────────────┐                      ┌───────────────────────┐ 
│ Numele şi prenumele  │   Semnătura   │                      │          Serii        │ 
├──────────────────────┼───────────────┤                      ├────────────┬──────────┤ 
│                      │               │                    1 │            │          │ 
├──────────────────────┼───────────────┤                      ├────────────┼──────────┤ 
│                      │               │                    2 │            │          │ 
├──────────────────────┼───────────────┤                      ├────────────┼──────────┤ 
│                      │               │                    3 │            │          │ 
├──────────────────────┼───────────────┤                      ├────────────┼──────────┤ 
│                      │               │                    4 │            │          │ 
├──────────────────────┼───────────────┤                      ├────────────┼──────────┤ 
│                      │               │                    5 │            │          │ 
└──────────────────────┴───────────────┘                      ├────────────┼──────────┤ 
                                                            6 │            │          │ 
                                                              ├────────────┼──────────┤ 
                                                            7 │            │          │ 
                                                              ├────────────┼──────────┤ 
                                                            8 │            │          │ 
    Date cu privire la finanţare                              ├────────────┼──────────┤ 
    Poziţia prevăzută în programul de investiţii ......     9 │            │          │ 
    Poziţia din anexe .............                           └────────────┴──────────┘ 
    Comanda/Contract nr. ......... din .............. lei ........... 
    Executat de ................................ 
    Factura nr. ........ din ................ lei .............. 
    Cheltuieli transport document nr. .......... din ........... lei .............. 
    Alte cheltuieli document nr. .......... din ................ lei .............. 
    Valoare de inventar .......................... lei .............. 
 

    Data înregistrării ...................... 
    Număr de inventar ........... nr. completare .......... nr. modernizare ......... 
    Cod de clasificare ............................... 
    Gestiune ............................... 
    Subgestiune ............................ 
 

          Înregistrat în contabilitate,                   Primit în gestiune, 
           .........................                      .................. 

 
 

        (Anexa nr. 3^1) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru obiective de investiţii 

 
    Serveşte ca: 
    - document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate; 
    - document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii; 
    - document de aprobare a recepţiei. 
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    Se întocmeşte, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix, pentru obiectivele de investiţii şi 
pentru mijloacele fixe independente care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice, 
acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ........................ 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă pentru obiective de investiţii 

 
    I. Date generale 
    1. Comisia de recepţie constituită conform .............. nr. ................ din ................. pentru 
recepţionarea obiectivului de investiţii intitulat .................................................... a fost 
convocată la data de ............................. pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor, care fac obiectul Contractului de achiziţie publică nr. .............. . 
    2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ......... . 
    3. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepţionează este de ....................... lei. 
    II. Constatări 
    A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi 
calitativă a lucrărilor executate, comisia de recepţie a studiat Contractul de achiziţie publică 
nr. ......., Caietul de sarcini nr. .............., Oferta tehnică şi financiară nr. .................., Proiectul 
tehnic nr. ............ . 
    Comisia consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii 
lucrărilor şi a dispus ...................... (începerea recepţiei). 
    B. Verificări cantitative 
    Lucrările executate cuprinse în devizul general, pe obiective/categorii de lucrări verificate 
de comisia de recepţie şi având în vedere listele de cantităţi anexate la prezentul proces-
verbal şi însuşite de dirigintele de şantier prin semnătură la data de ................, sunt: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    C. Calitatea lucrărilor executate 
    Calitatea lucrărilor executate şi verificate de comisia de recepţie având în vedere listele de 
cantităţi anexate la prezentul proces-verbal şi însuşite de dirigintele de şantier, prin 
semnătură, la data de .................... 
    D. Alte constatări 
    1. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele 
excepţii: ....................... Comisia constată că lista documentaţiei prevăzute mai sus nu 
împiedică/împiedică efectuarea recepţiei. 
    2. Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de .................., iar până la recepţia 
obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ..... luni. 
    3. Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de ........... 
lei. 
    4. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi se prezintă 
astfel: .................................................. 
    5. Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul 
aprobat: ................................. . 
    6. La data recepţiei se constată următoarele disponibilităţi de capacităţi ale utilajelor 
tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-
economici: .................... . 
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    7. S-a constatat că sunt/nu sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al 
indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte: 
    a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apă etc. (Se vor arăta cele 
ce nu sunt asigurate.); 
    b) lucrări conexe, utilităţi, deserviri etc.; 
    c) forţa de muncă; 
    d) ....................... 
    III. Concluzii 
    1. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 
unanimitate/cu majoritatea de păreri hotărăşte: admiterea/respingerea recepţiei cantitative şi 
calitative a obiectelor (obiectului) de investiţii. 
    .......................................................................... 
    care au fost terminate la data de ................ şi care fac parte din obiectivul de investiţie 
................ şi care sunt conforme cu prevederile Contractului de achiziţie publică nr. 
......................, Caietul de sarcini nr. ....................., Oferta tehnică şi financiară nr. ................, 
Proiectul tehnic de execuţie nr. ................. 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    2. Perioada de garanţie a obiectelor de investiţii este de .... luni. (Se completează numai în 
cazul admiterii recepţiei.) 
    3. Comisia de recepţie stabileşte că, pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor 
tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cât mai bună exploatare a capacităţilor ce se 
recepţionează, mai sunt necesare următoarele măsuri: 
    .......................................................................... 
    Prezentul proces-verbal, care conţine .... file şi ................ anexe numerotate cu un total de 
.................. file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi, 
..............., în ....... exemplare originale. 
 
    Comisia de recepţie: 
____________________________________________________________________ 
|                       | Numele şi | Funcţia | Locul de | Semnătura | 
|                       | prenumele |         | muncă    |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 
| Preşedinte:           |           |         |          |           | 
| Membri:               |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Specialişti -         |           |         |          |           | 
| Consultanţi:          |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Asistenţi la recepţie:|           |         |          |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 

 
    Unitatea ..........    Obiectivul de investiţii .......... 
                           Obiectivul supus recepţiei ........... 
                           Concluzia 
 
 
 

        (Anexa nr. 3^2) 
 

PROCES-VERBAL 
de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii 

 
    Serveşte ca: 
    - document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate; 
    - document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii; 
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    - document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii. 
    Se întocmeşte, la data punerii în funcţiune, pentru utilajele şi instalaţiile care necesită 
montaj şi probe tehnologice, precum şi pentru clădirile şi construcţiile speciale care 
deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea 
probelor tehnologice. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, cu următoarele destinaţii: 
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ........................ 
 

PROCES-VERBAL 
de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii 

 
    I. Date generale 
    1. Comisia de recepţie constituită conform ................... nr. ..... din ............................. a fost 
convocată la data de ............................. pentru a proceda la recepţia rezultatelor probelor 
tehnologice şi a lucrărilor executate, care fac obiectul Contractului de achiziţie publică nr. 
........., efectuate în perioada ........ . 
    2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: ....................... . 
    II. Constatări 
    1. Cu privire la documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare 
a obiectivelor de investiţii necesară la recepţia rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării 
pe teren a lucrărilor executate, comisia de recepţie a studiat Contractul de achiziţie publică 
nr. ......., Caietul de sarcini nr. ....., Oferta tehnică şi financiară nr. ......, Proiectul tehnic nr. 
....... şi constată că documentaţia a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie, 
lipsind: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    2. În perioada .......................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi 
instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor 
tehnologice şi asigurarea calităţii produselor, conform documentaţiei tehnico-economice şi 
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. 
    3. La data recepţiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaţi este următorul: 
    .......................................................................... 
    4. Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aşa cum 
rezultă din documentele prezentate, este de ................. lei. 
    5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este 
de ............... lei. 
    6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în 
folosinţă) este la data recepţiei de .............. lei. 
    7. Alte constatări 
    III. Concluzii 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în 
unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte: 
    Admiterea/respingerea recepţiei punerii în funcţiune a capacităţii: 
    .......................................................................... 
    Comisia de recepţie stabileşte că, pentru o cât mai bună exploatare a capacităţii puse în 
funcţiune, mai sunt necesare următoarele măsuri: 
    .......................................................................... 
    .......................................................................... 
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    Prezentul proces-verbal, care conţine ......... file şi ..... anexe, numerotate cu un total de 
...... file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi ................., în 
........... exemplare originale. 
 
    Comisia de recepţie: 
 __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
|                       | Numele şi | Funcţia | Locul de | Semnătura | 
|                       | prenumele |         | muncă    |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 
| Preşedinte:           |           |         |          |           | 
| Membri:               |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Specialişti -         |           |         |          |           | 
| Consultanţi:          |           |         |          |           | 
|                       |           |         |          |           | 
| Asistenţi la recepţie:|           |         |          |           | 
|_______________________|___________|_________|__________|___________| 

 
 

    (Anexa nr. 4) 
 

PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar 

 
    Serveşte ca: 
    - document pentru recepţia materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate; 
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune; 
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
    Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de 
inventar se foloseşte ca document de recepţie obligatoriu numai în cazul: 
    - materialelor de natura obiectelor de inventar cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a 
mărfii, care fac parte din gestiuni diferite; 
    - materialelor de natura obiectelor de inventar primite spre prelucrare, în custodie sau în 
păstrare; 
    - materialelor de natura obiectelor de inventar care sosesc neînsoţite de documente de 
livrare; 
    - materialelor de natura obiectelor de inventar care prezintă diferenţe la recepţie. În cazul 
în care materialele de natura obiectelor de inventar sosesc în tranşe, se întocmeşte câte un 
formular pentru fiecare tranşă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a 
mărfii. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, astfel: 
    - exemplarul nr. 1 se predă la contabilitate, însoţit de documentele aferente; 
    - exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic/de specialitate. 
 
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
    Unitatea ........................ 
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PROCES-VERBAL 
de recepţie cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de inventar 

___________________________________________________________________ 
| Unitatea ................ | Proces-verbal de recepţie cantitativă | 
|                           | şi calitativă a materialelor de natura| 
|                           | obiectelor de inventar                | 
|___________________________|_______________________________________| 
|Denumire|     Document     |Cod primitor| Cod debitor| Cod creditor| 
|        |__________________|            |____________|_____________| 
|        |Număr|    Data    |            |   S  |  A  |             | 
|        |_____|____________|            |      |     |             | 
|        |     | zi|lună| an|            |      |     |             | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 
|    1   |  2  | 3 |  4 | 5 |      6     |   7  |  8  |      9      | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 
|        |     |   |    |   |            |      |     |             | 
|________|_____|___|____|___|____________|______|_____|_____________| 

 
    Comisia de recepţie constituită conform ...... nr. .................. din ....................... 
    Am procedat la recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor de natura obiectelor de 
inventar furnizate de .................... . 
    Materialele de natura obiectelor de inventar recepţionate şi caracteristicile tehnice 
.............................. Cantitate ........ Accesorii ............................................................. 
    Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ................................................. . 
    Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar este de ...... lei, inclusiv TVA, 
conform Facturii nr. .... din data .................. . 
    Comisia de recepţie a studiat contractul de achiziţie publică/Comanda directă nr. .........., 
Caietul de sarcini nr. ........., Oferta tehnică şi financiară nr. ........., Proiectul tehnic nr. .......... 
şi consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii 
materialelor de natura obiectelor de inventar, conform documentelor contractuale, şi a dispus 
începerea recepţiei. 
    Au fost prezentate produsele, ............ cutii în care s-au regăsit .................... buc. şi .......... 
buc. 
    Ambalajele în care se regăsesc produsele sunt/nu sunt deformate şi prezintă/nu prezintă 
urme de desfacere. 
    Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu 
modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în 
specificaţiile tehnice. În urma verificărilor, în fiecare cutie aferentă ...... se regăsesc toate 
accesoriile (........). 
    Verificări cantitative: 
    S-au identificat şi preluat: 
    - .............. buc. conform seriilor de mai jos care se regăsesc şi în certificatul de garanţie. 
 
|      Denumirea      |          Seria          | 
|_____________________|_________________________| 
|                     |                         | 
|_____________________|_________________________| 
|                     |                         | 
|_____________________|_________________________| 
|                     |                         | 
|_____________________|_________________________| 
|                     |                         | 
|_____________________|_________________________| 
    Comisia a constatat că s-au livrat/nu s-au livrat toate produsele aferente Contractului de 
furnizare/Comenzii directe nr. .... din ...... . 
    S-au predat comisiei de recepţie următoarele documente: 
    - factura în original, semnată şi ştampilată; 
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    - avizul de însoţire a mărfii, semnat şi ştampilat; 
    - certificatul de garanţie, semnat şi ştampilat; 
    - certificatul de conformitate şi calitate, semnat şi ştampilat. 
    Verificări calitative: 
    S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii 
tehnici şi de funcţionare aferenţi produselor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, 
astfel: ...................................................................................: 
    1. (obiect, ......) 
    a) (element/ subansamblul); 
    b) .......... 
    ........... 
    2. (obiect, ......) 
    a) (element/ subansamblul); 
    b) .......... 
    ........... 
    n. (obiect .......) 
    În urma verificărilor tehnice şi a testelor efectuate, comisia constată că produsele 
îndeplinesc/nu îndeplinesc cerinţele din documentaţia tehnică. 
    Conform art. ........ din contractul de furnizare, începând cu data de ................. furnizorul, 
........................., asigură garanţia produselor pe o perioadă de ..... (12/24/36) luni. 
    Probe efectuate şi rezultatul lor (consemnare în anexe) 
..................................................................... 
    Concluziile comisiei ....................................................................... 
    .......................................................................... 
    Alte date ................................................... 
    Anexe ....................................................... 
    ...................................................................... 
    Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în 
unanimitate/cu majoritate de păreri, hotărăşte: 
    Admiterea/respingerea recepţiei cantitative şi calitative a materialelor de natura obiectelor 
de inventar. 
    Prezentul proces-verbal, conţine ........ file şi ........ anexe numerotate cu un total de ....... 
file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat astăzi, ......., în ........ exemplare 
originale, care au fost distribuite la ......................... . 
 
    Comisia de recepţie 
_________________________________________________ 
|  Numele şi prenumele  |        Semnătura        | 
|_______________________|_________________________| 
|                       |                         | 
|_______________________|_________________________| 
|                       |                         | 
|_______________________|_________________________| 
|                       |                         | 
|_______________________|_________________________| 
|                       |                         | 
|_______________________|_________________________| 
|                       |                         | 
|_______________________|_________________________| 
 
    Înregistrat în contabilitate,     Primit în gestiune, 
    .............................     ................... 
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    (Anexa nr. 5) 
 

NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE 
de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri materiale 

 
    Serveşte ca: 
    - document pentru recepţia bunurilor aprovizionate; 
    - document justificativ pentru încărcare în gestiune; 
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
    Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri 
materiale, altele decât mijloacele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar, se 
foloseşte ca document de recepţie obligatoriu numai în cazul: 
    - bunurilor materiale cuprinse într-o factură sau aviz de însoţire a mărfii, care fac parte din 
gestiuni diferite; 
    - bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în păstrare; 
    - bunurilor materiale care sosesc neînsoţite de documente de livrare; 
    - bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie. 
    În cazul în care bunurile materiale sosesc în tranşe, se întocmeşte câte un formular pentru 
fiecare tranşă, care se anexează apoi la factură sau la avizul de însoţire a mărfii. 
    Se întocmeşte de către comisia de recepţie, în două exemplare, astfel: 
    - exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele 
aferente; 
    - exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul logistic/de specialitate. 
  ____________________________________________________________________________ 
| MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                              | 
| Unitatea ....................                                              | 
|                                                                            | 
|                     NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE                         | 
|     de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri materiale       | 
|                                                                            | 
|____________________________________________________________________________| 
|Număr   |        Data        |                 Factura nr.                  | 
|document|____________________|______________________________________________| 
|        | Ziua | Luna | Anul |           Aviz de însoţire a mărfii          | 
|        |______|______|______|______________________________________________| 
|        |      |      |      |                                              | 
|________|______|______|______|______________________________________________| 
|                                                                            | 
| Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea    | 
| cantitativă şi calitativă a valorilor materiale furnizate de ............. | 
| din ......... cu vagonul/auto nr. .... documente însoţitoare ............. | 
| delegat ........                                                           | 
|                                                                            | 
| Comisia de recepţie a studiat Contractul de achiziţie publică/Comanda      | 
| directă nr. ........., Caietul de sarcini nr. .........., Oferta tehnică şi| 
| financiară nr. ........, Proiectul tehnic nr. ........... şi consideră că  | 
| actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii| 
| bunurilor materiale şi a dispus începerea recepţiei.                       | 
| S-au constatat următoarele: .............                                  | 
| Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus comisia de        | 
| recepţie, cu majoritate/în unanimitate de păreri, hotărăşte: admiterea/    | 
| respingerea recepţiei cantitative şi calitative a materialelor.            | 
|                                                                            | 
| Diferenţa de ...... lei, dintre valoarea facturii şi a NRCD provenită din  | 
| rotunjirea la două zecimale, nu constituie diferenţă la recepţie şi se     | 
| înregistrează în contabilitate la cheltuieli.                              | 
|                                                                            | 
|____________________________________________________________________________| 
|Nr. |Denumirea   | UM |Cantitatea|               Recepţionat                | 
|crt.|bunurilor   |    |conform   |__________________________________________| 
|    |recepţionate|    |documente |  Cantitate  | Preţ unitar  |   Valoare   | 
|____|____________|____|__________|_____________|______________|_____________| 
|    |            |    |          |             |              |             | 
|____|____________|____|__________|_____________|______________|_____________| 
|    |            |    |          |             |              |             | 
|____|____________|____|__________|_____________|______________|_____________| 
|    |            |    |          |             |              |             | 
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|____|____________|____|__________|_____________|______________|_____________| 
|    |            |    |          |             |              |             | 
|____|____________|____|__________|_____________|______________|_____________| 
|              Comisia de recepţie              |     Primit în gestiune     | 
|_______________________________________________|____________________________| 
| Numele şi prenumele  |        Semnătura       |     Data     |  Semnătura  | 
|______________________|________________________|______________|_____________| 
|                      |                        |              |             | 
|______________________|________________________|______________|_____________| 
|                      |                        |              |             | 
|______________________|________________________|______________|_____________| 
|                      |                        |              |             | 
|______________________|________________________|______________|_____________| 
|                      |                        |              |             | 
|______________________|________________________|______________|_____________| 
 
                                                                   - Verso - 
 ____________________________________________________________________________ 
| Denumirea cantităţii pe cântarul nr. ..... | Denumirea cantităţii s-a      | 
| s-a făcut prin:                            | făcut prin proba ............ | 
| .......................................... | Nr. ......................... | 
|____________________________________________|_______________________________| 
|                                                                            | 
| Expeditor ................ Cărăuş ........... Însoţitor .................. | 
| Staţia de expediţie ......................... Staţia de destinaţie ....... | 
| Data eliberării ............................. Data expedierii ............ | 
| Data sosirii ................................                              | 
| Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie:     | 
|                                                                            | 
|____________________________________________________________________________| 
|                   Participanţi la recepţie:                     | Alte     | 
|_________________________________________________________________| menţiuni | 
|Reprezentant| Numele şi  |Calitatea | Cartea de   |  Semnătura   |          | 
|al:         | prenumele  |          | identitate  |              |          | 
|____________|____________|__________|_____________|______________|          | 
|            |            |          |             |              |          | 
|____________|____________|__________|_____________|______________|          | 
|            |            |          |             |              |          | 
|____________|____________|__________|_____________|______________|          | 
|            |            |          |             |              |          | 
|____________|____________|__________|_____________|______________|          | 
|            |            |          |      Diferenţe (+/-)       |          | 
|____________|____________|__________|____________________________|          | 
|   *)       |Denumirea   |   Cod    | UM|Cantitate|Preţ  |Valoare|          | 
|            |bunurilor   |          |   |         |unitar|       |          | 
|            |recepţionate|          |   |         |      |       |          | 
|____________|____________|__________|___|_________|______|_______|__________| 
| Concluziile comisiei de recepţie ......................................... | 
| .......................................................................... | 
|                                                                            | 
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului                   | 
| (delegatul neutru) ....................................................... | 
| .......................................................................... | 
|____________________________________________________________________________| 

    *) Tip document (operaţie). 
 

                                                        
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Nicolae, din comuna 
Tufești, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15721/13.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10054/13.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Nicolae, 
din comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10062/13.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Nicolae, din comuna Tufești, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
 
Brăila, 13.08.2018 
Nr. 331 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 331 din 13.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. POPA NICOLAE DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL 
BRĂILA 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Tufești) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și - D.S.V.S.A.  până la - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
aplicarea măsurilor DDD în focar - Proprietar 

exploatație infectată 
eradicarea 
focarului 

director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de 
vânătoare aparținând UAT Tufești  

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 
din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din 
zona de supraveghere, conform H.G. 
nr. 484/2018, în localitățile Cuza-
Vodă, Valea Cânepii, Viziru, Lanurile, 
Stăncuța (conform harta anexă la 
Plan), cu excepția suinelor din 
exploatațiile comerciale: S.C. Tebu 
Consult Invest S.R.L. - F1, F2, F3 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 
Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 

imediat și 
până la 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- I.P.J. 
- S.P.F. 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

11 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

12 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

13 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Bolache Marin din sat Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12128/13.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
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10083/13.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Bolache Marin din sat Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10084/13.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Bolache Marin din sat Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 13.08.2018 
Nr. 332 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 332 din 13.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. BOLACHE MARIN DIN SAT LACU REZII, ORAȘ ÎNSURĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
G.P. Bolache Marin,             RO0434390083 din sat Lacu 
Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea suinelor din exploatația G.P. Bolache Marin, 
RO0434390083 din sat Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul 
Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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manipularea 
animalelor) 

4. Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din sat Lacu 
Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria oraș 
Însurăței 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria oraș 
Însurăței 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

confirmare/infirmare 

19. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria oraș 
Însurăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21.  
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria oraș 
Însurăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul satului Lacu Rezii, oraș 
Însurăței, primăria locală emite dispoziții de înștiințare și 
informare a cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate 
pentru limitarea răspândirii bolii 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria oraș 
Însurăței 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria oraș 
Însurăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: modalitatea de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 16 și 17 august 
2018, stabilite ca zile libere potrivit Hotărârii Guvernului nr.595/2018 privind stabilirea 
zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere, de către personalul din cadrul Instituției 
Prefectului - Județul Brăila 

  
 Având  în vedere: 

-   prevederile art. 1 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2018 privind 
stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere; 
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- Nota-Raport nr.92020/08.08.2018 întocmită de Direcția Generală Management 
Operațional, respectiv nr.223424/09.08.20018 întocmită de Direcția Generală 
Management Resurse Umane; 

Ținând cont de referatul nr. 10044/13.08.2018 întocmit de Serviciul financiar-
contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ; 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 
prefectului, republicată; 

 
Prefectul județului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Recuperarea timpului de lucru aferent zilelor de 16 și 17 august 2018, stabilite ca zile 
libere potrivit Hotărârii Guvernului nr.595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 
2018 ca zile libere, se face de către personalul din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brăila, 
prin prelungirea programului de lucru cu două ore în perioada 20-23.08.2018, respectiv 27-
29.08.2018. 
Art.2 În zilele de 16 și 17 august 2018, personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar 
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Brăila și personalul din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila, își vor 
desfășura activitatea în regim de program normal de lucru. 
Art.3 În cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și 
administrativ, doamna Nicola Maria-consilier superior, în zilele de 16 și 17 august 2018 își va 
desfășura activitatea în regim de program normal de lucru, în vederea încasării taxelor 
conform O.U.G nr. 41/2016, respectiv a taxelor de pașapoarte. 
Art.4 Personalul Instituției Prefectului - Județul Brăila, care a beneficiat de zilele libere și care 
în perioadele de recuperare stabilite potrivit art. 1, se află în concedii de odihnă, concedii de 
studii, concedii fără plată, concedii medicale, învoiri plătite și alte asemenea situații, 
recuperarea se va efectua până la data de 07.09.2018. 
Art.5 Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va 
aduce la îndeplinire prezentul ordin. 
Art.6 Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate, Sef serviciu: Dana-Florentina GALAN                                                                                                             
 
Brăila, 14.08.2018 
Nr. 333   
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolache Marin din satul 
Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15784/14.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10108/14.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolache 
Marin din satul Lacu Rezii, oraș Însurăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 10109/14.08.2018; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolache Marin din satul Lacu Rezii, oraș 
Însurăței, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

147 

 

 
Brăila, 14.08.2018 
Nr. 335 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 335 din 14.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BOLACHE MARIN DIN SATUL LACU REZII, ORAȘ ÎNSURĂȚEI, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Însurăței) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 imediat 

- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
jurul focarului  

 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice 
a suinelor domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor constatate în starea 
de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de activitate 
mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de vânătoare 
aparținând UAT Însurăței  

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator 
a tuturor mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare pe terenul exploatației. 
Pentru evitarea pătrunderii animalelor 
sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE" 

- Garda de mediu 
 

Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de supraveghere, conform H.G. nr. 
484/2018, în localitățile Cuza-Vodă, 
Spiru Haret, Valea Călmățuiului, Dropia, 
Berteștii de Jos (conform harta anexă la 
Plan) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  
a suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de 
îndată declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 
Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- S.P.F. 
 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare pe terenul exploatației. 
Pentru evitarea pătrunderii animalelor 
sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

10 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si transporta 
la L.S.V.S.A.J., pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

11 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

12 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

13 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

14 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
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Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în I.I. Ene Larisa Violeta din localitatea Berteștii de Jos, comuna Berteștii de 
Jos, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12148/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10150/16.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din I.I. Ene Larisa Violeta din localitatea Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10153/16.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în I.I. 
Ene Larisa Violeta din localitatea Berteștii de Jos, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, 
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 336 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 336 din 16.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN I.I. ENE LARISA VIOLETA DIN LOCALITATEA BERTEȘTII DE JOS, COMUNA 
BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația I.I. Ene 
Larisa Violeta, RO0428519001 din localitatea Berteștii de 
Jos, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din I.I. Ene 
Larisa Violeta, RO0428519001, localitatea Berteștii de Jos, 
comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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aceasta - I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria comunei 
Berteștii de Jos 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22.  Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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23. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Berteștii de 
Jos, primăria locală emite dispoziții de înștiințare și 
informare a cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate 
pentru limitarea răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Berteștii 
de Jos 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Prichindesa Pig S.R.L. din localitatea Victoria, comuna Victoria, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12161/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10151/16.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din SC Prichindesa Pig SRL din localitatea Victoria, comuna Victoria, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10154/16.08.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în SC 
Prichindesa Pig SRL din localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 337 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 337 din 16.08.2018 
JUDETUL BRAILA 

 
PLAN DE MĂSURI 

LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 
ÎN S.C. PRICHINDESA PIG S.R.L. DIN LOCALITATEA VICTORIA, COMUNA VICTORIA, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
S.C. Prichindesa Pig S.R.L., RO0444449001 din localitatea 
Victoria, comuna Victoria, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea suinelor din exploatația S.C. Prichindesa Pig 
S.R.L., RO0444449001 din localitatea Victoria, comuna 
Victoria, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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animalelor) 

4. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din S.C. 
Prichindesa Pig S.R.L., RO0444449001,  localitatea 
Victoria, comuna Victoria, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Victoria 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Victoria 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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colaterale 
 

- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

19. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria comuna 
Victoria 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21.  Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Victoria 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul localității Victoria, 
comuna Victoria, primăria locală emite dispoziții de 
înștiințare și informare a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Victoria 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Victoria 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții 
Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-
Teritorială. 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: naprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din I.I. Ene Larisa Violeta din 
localitatea Berteștii de Jos, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15855/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10155/16.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din I.I. Ene Larisa 
Violeta din localitatea Berteștii de Jos, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10156/16.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din I.I. Ene Larisa Violeta din localitatea Berteștii de Jos, 
comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 338 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 338 din 16.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN I.I. ENE LARISA VIOLETA DIN LOCALITATEA BERTEȘTII DE JOS, COMUNA 
BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Berteștii de Jos) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice 
a suinelor domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor constatate în starea 
de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de activitate 
mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de vânătoare 
aparținând UAT Berteștii de Jos  

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator 
a tuturor mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare pe terenul exploatației. 
Pentru evitarea pătrunderii animalelor 
sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  
a suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de 
îndată declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si transporta 
la L.S.V.S.A.J., pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Prichindesa Pig S.R.L. din 
localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15859/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10157/16.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Prichindesa 
Pig S.R.L. din localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10158/16.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Prichindesa Pig S.R.L. din localitatea Victoria, 
comuna Victoria, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 339 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 339 din 16.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN S.C. PRICHINDESA PIG S.R.L. DIN LOCALITATEA VICTORIA, COMUNA VICTORIA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Victoria) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 
- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. - S.C. 

- U.A.T. 
 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice 
a suinelor domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor constatate în starea 
de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de activitate 
mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fonduri de vânătoare 
aparținând UAT Victoria  

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 
16 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

17 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator 
a tuturor mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare pe terenul exploatației. 
Pentru evitarea pătrunderii animalelor 
sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană în 
localitățile Victoria, Mihai - Bravu, 
conform Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de supraveghere, conform H.G. nr. 
484/2018, (conform harta anexă la 
Plan) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  
a suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de 
îndată declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
 - gestionarii fondurilor 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare pe terenul exploatației. 
Pentru evitarea pătrunderii animalelor 
sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

10 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si transporta 
la L.S.V.S.A.J., pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

11 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

12 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

13 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

14 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

- Instituția 
Prefectului      - 

până la 
eradicarea 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

focarului Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 
                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Victoria, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 
 Ținând cont de adresa nr.10068/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10159/16.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Victoria, 
județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10160/16.08.2018; 
 În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Victoria, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Victoria, începând cu data de 17.08.2018 
până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingerea focarelor din comuna Victoria, 
după caz. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Victoria, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 340 
 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, 
judeţul Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 
 Ținând cont de adresa nr.10012/16.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
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10162/16.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii 
de Jos, județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din 
exploatația de tip comercial I.I. Ene Larisa Violeta, din localitatea Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10163/16.08.2018; 
 În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Berteștii de Jos, începând cu data 
de 17.08.2018, până la finalizarea acțiunii. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din 
exploatația de tip comercial I.I. Ene Larisa Violeta, din localitatea Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 16.08.2018 
Nr. 341 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, judeţul 
Brăila   
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 
 Ținând cont de adresa nr.10079/17.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10164/17.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, 
județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Tichilești; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10165/17.08.2018; 
 În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Tichilești, începând cu data de 
18.08.2018, ora 09,00, până la finalizarea acțiunii. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Tichilești. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 17.08.2018 
Nr. 342 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila, judeţul 
Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 
 Ținând cont de adresa nr.12216/17.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10167/17.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului 
Brăila, județul Brăila, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din 
municipiul Brăila, proprietar Batog Adi; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10168/17.08.2018; 
 În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei municipiului Brăila, începând cu data de 
18.08.2018, ora 09,00. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din 
municipiul Brăila, proprietar Batog Adi. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 17.08.2018 
Nr. 343 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Batog Adi din municipiul 
Brăila, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 10182/20.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10240/20.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Batog Adi din 
municipiul Brăila, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10243/20.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Batog Adi din municipiul Brăila, județul Brăila, 
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 20.08.2018 
Nr. 344 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 344 din 20.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BATOG ADI DIN MUNICIPIUL BRĂILA, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
focarului - municipiul Brăila) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea suinelor din zona de 
protecție (municipiul Brăila) se va 
efectua în fiecare focar nou apărut, 
conform planurilor de măsuri care vor 
fi transmise 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- U.A.T. 
 

de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 
constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 
prin metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

 
16 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

17 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

18 

La intrările și ieșirile din zonele 
infectate și din gospodăriile populației 
care dețin porci se vor instala 
dezinfectoare individuale 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

19 

Toate mașinile agricole, combinele, 
tractoarele, la ieșirile din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în 
alta, vor fi dezinfectate de către 
proprietar  

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar/utilizator 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta Baldovinești, 
Pietroiu, Siliștea, Mărtăcești, Cazasu, 
Lacu Sărat, Vărsătura) 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 
porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii fermelor 
de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 
 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 
Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 
la  efectuarea unei inspecții clinice 

- Instituția Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- administratori 
ferme suine 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ion Anișoara din localitatea 
Victoria, comuna Victoria, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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 Ținând cont de adresa nr. 15922/20.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10263/20.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ion Anișoara 
din localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10264/20.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ion Anișoara din localitatea Victoria, comuna 
Victoria, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
   

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 20.08.2018 
Nr. 346 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 346 din 20.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. ION ANIȘOARA DIN LOCALITATEA VICTORIA, COMUNA VICTORIA, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Victoria) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din 
localitatea Victoria, conform H.G. nr. 
484/2018  

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
animalelor) animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 imediat 

- D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice 
a suinelor domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor constatate în starea 
de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de activitate 
mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fondurile de 
vânătoare aparținând U.A.T. Victoria 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

16 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 
 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

18 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator 
a tuturor mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare. Pentru evitarea pătrunderii 
animalelor sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE!" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
1 Delimitarea zonei de supraveghere   D.S.V.S.A.  imediat dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
pentru pesta porcină africană în 
localitățile Victoria, Mihai Bravu 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  
a suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de 
îndată declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către autoritățile 
competente 
 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Este interzisă ieșirea animalelor 
domestice din zona de supraveghere în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si transporta 
la L.S.V.S.A.J., pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a cadavrelor 
acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
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medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Anghel Romică din 
localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 15946/20.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10265/20.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Anghel 
Romică din localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10266/20.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Anghel Romică din localitatea Tichilești, comuna 
Tichilești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 20.08.2018 
Nr. 347 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 347 din 20.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. ANGHEL ROMICĂ DIN LOCALITATEA TICHILEȘTI, COMUNA TICHILEȘTI, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta 
Tichilești) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Uciderea preventivă a suinelor din zona 
de protecție, conform H.G. nr. 
484/2018, localitatea Tichilești 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau uciși 
trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei porcine 
africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 
de supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile U.A.T.- 
lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 
grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.Z. și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de avertizare în  
vederea limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții clinice periodice 
a suinelor domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor constatate în starea 
de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 
Prelevarea de probe, de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. ferme 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 
intervenție în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și mijloace de 
efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 
 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 
etc. care ar avea ca obiect de activitate 
mișcarea speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

15 

Efectuarea de vânători intensive la 
efectivele de mistreți, până la limita 
cotelor optime, pe fondurile de 
vânătoare aparținând U.A.T. Tichilești, 
Chiscani, Gropeni 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

16 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 
 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 
 

- U.A.T.  
- D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

18 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator 
a tuturor mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale și la 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 
 

- U.A.T. 
- Direcția pentru   
 Agricultură 
Județeană 
- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

19 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din focar prin metode alternative: 
ecarisarea prin îngropare și/sau 
incinerare. Pentru evitarea pătrunderii 
animalelor sălbatice sau a persoanelor 
neautorizate în perimetrul gropii, 
aceasta se va împrejmui și se va marca 
pentru atenționare cu inscripția 
"ACCESUL INTERZIS ÎN ACEASTĂ 
ARIE!" 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

20 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Supravegherea clinică a suinelor din 
zonă, conform H.G. nr. 484/2018, în 
localitățile Chiscani, Lacu Sărat, Albina, 
Gropeni, Unirea (conform harta) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

3 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 
suine și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  
a suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de 
îndată declarați autorității competente, 
care procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în manualul de 
diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de către autoritățile 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
competente 
 

jurul focarului 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si transporta 
la L.S.V.S.A.J., pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a cadavrelor 
acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Romsoci S.R.L. din localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 

pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
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altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12261/22.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10343/22.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din S.C. Romsoci S.R.L. din localitatea Tichilești, comuna Tichilești, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10344/22.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în            
S.C. Romsoci S.R.L. din localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 22.08.2018 
Nr. 349 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 349 din 22.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. ROMSOCI S.R.L. DIN LOCALITATEA TICHILEȘTI, COMUNA TICHILEȘTI, 
JUDEȚUL BRĂILA 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia 
pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor  - D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din S.C. 
Romsoci S.R.L., RO0441869007,  localitatea Tichilești, 
comuna Tichilești, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei 
Tichilești 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatația suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
aceasta 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 

- Primăria 
comunei 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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materiale contaminate Tichilești 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

15. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Tichilești 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor în cazul măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția 
prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 
Tichilești 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Tichilești, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 
Tichilești 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. Măsurile se ridică în momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei 
Tichilești 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru 
Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

privind: convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor 
la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de 
29.08.2018, ora 11. 

Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr. 252/05.07.2018 de 
actualizare a componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila; 

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 10381/23.08.2018; 
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 şi 2 din REGULAMENTUL de funcţionare a 

Colegiului Prefectural al judeţului Brăila aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 470/23.08.2010; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. 1, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

Art.1 Se convoacă în data de 29.08.2018, ora 11, în Sala Mare a Palatului Administrativ, 
membrii Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi invitaţii, în următoarea componenţă 
nominală:  

1. 
GEORGE – ADRIAN PALADI 
Prefect 

 

Serviciile public deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate pe teritoriul 
judeţului Brăila 

2. GEORGICĂ 
BURLACU 

Prim adjunct al inspectorului şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila 

3. V. Ș. GABRIEL 
CIOCHINĂ 

Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brăila 

4. CAMELIA 
NEDELCU  

Preşedinte-Director General cu delegație,  Casa Judeţeană de 
Asigurări  de Sănătate Brăila 

5. ANA HĂRĂPESCU  Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila 

6. DOINA STĂNCIC Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru  

Protecţia Consumatorilor Brăila 
7. EMILIA IOANA 

VOICU 
Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 
Regiunea Sud-Est – Brăila 

8. LIVIU ARHIRE Inspector şef, Inspectoratul Teritorial  de Muncă al judeţului Brăila 
9. SORIN  ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila 
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10. MONICA BRATU  Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de  

Muncă Brăila 
11. ADRIAN 

BERNHARD 
RITZINGER 

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Brăila 

12. NICUȘOR HAGIU   Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Brăila  

13. DUMITRU 
AURELIAN 
BLĂNARU 

Director,  Clubul Sportiv Municipal Brăila 

 
14. MIHAELA 

CIORĂȘTEANU 
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Brăila 

15. DUMITREL ŞTEFAN  Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția Regională 
Vamală Galați 

16. TRAIAN CISMAŞ Director executiv, Direcţia  pentru Agricultură a Judeţului Brăila 

17. CRISTINA DINCĂ Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Brăila 

18. VASILE 
DUMITRAȘC 

Director,  Direcţia Silvică Brăila 

19. CIPRIAN  CUZMIN Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
20. CAMELIA  CARMEN 

TUDORACHE   
Comisar şef,  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean 
Brăila 

21. VASILE TURCITU Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 

22. SATNOIANU 
LAURA LILIANA 

Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă 
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 

23. DAN MIHAI 
GHEORGHIȚĂ  

Inspector școlar general cu delegație,  Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila 

24. GICU DRĂGAN Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa   
Alimentelor Brăila 

25. DANIELA 
BREILEANU 

Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila 

26. CONSTANTIN- 
ADRIAN GLUGĂ 

Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

27. DĂNUȚ NOVAC Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia 
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 

28. RENATO-PAULU 
ZALĂ 

Șef,  Sectorul  Poliţiei de Frontieră Brăila 

29. VASILE  MOȚ Inspector șef,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
30. PETRICĂ  DRĂGAN Director,  Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate Imobiliară Brăila 
31. FLORIN 

BAȘTIUREA  
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave  Brăila 

32. GIANI  OLTIANU Şef serviciu, Serviciul Județean Brăila al Arhivelor Naţionale 
33. 

GEORGE CALOIAN 
Șef,  Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila   

34. ȘERBĂNEL STOICA Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila 
35. DANIELA 

CONDRUZ 
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila 

36. DORINEL USTA Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila  
37. VICTOR CIOBANU- Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila   
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MORAIT 
38. DOINIȚA ELENA 

CORBAN 
Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila  

39. MAHULEA FLOREA 
SPARTACUS 

Expert,  Agenţia Naţională pentru Romi,  Structura Regională Sud- 
Est Brăila 

 
INVITAŢI 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila 
DANIEL LAURENȚIU MIHAI - Șeful Serviciului Județean de Protecție Internă Brăila  
MARIAN VIOREL DRAGOMIR – Primarul municipiului Brăila 
Primarii oraşelor şi comunelor judeţului Brăila 
DANIELA MIHAELA MILITARU - Directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila 
SORIN  MOISE - Directorul  Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila 
ELENA ANINA BOUNEGRU - șeful Oficiului Județean de Poștă Brăila 
ŞTEFAN RĂDULESCU - Directorul S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a 
Energiei Electrice Brăila 

Art.2. Se stabileşte următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Informare privind activitatea desfășurată de Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Brăila în semestrul I al anului 2018.  

 Prezintă: Victor CIOBANU-MORAIT – Inspector șef 

2. a) Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Brăila în 
perioada ianuarie-iulie 2018 și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în perioada 
septembrie-decembrie 2018. 

b) Informare cu privire la situația autorizării unităților de învățământ din cele 44 de unități 
administrativ - teritoriale ale județului. Situația nominală a unităților școlare neautorizate și a 
cauzelor neautorizării. 

  Prezintă: Gabriel V. Ș. CIOCHINĂ - Director executiv 

3. Raportul Inspectoratului Școlar Judeţean Brăila privind stadiul pregătirii unităţilor de 
învăţământ din judeţ, pentru începerea anului şcolar 2018-2019. 
       Prezintă: Dan Mihai GHEORGHIȚĂ - Inspector școlar general  
 
4. Informare cu privire la activitatea Centrului Judeţean Brăila al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie în Agricultură în perioada ianuarie-iulie 2018. 

       Prezintă: Daniela-Mihaela MILITARU - Director executiv 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite pentru 
îmbunătățirea activității Direcției de Sănătate Publică Brăila în perioada septembrie-
decembrie 2018”. 
Prezintă: George-Adrian PALADI - Prefectul județului Brăila 
6. Diverse. 

Art.3. Prin grija Compartimentului Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila materialele de la Ordinea de zi vor fi postate pe noua 
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pagină de internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro/Despre instituție/Alte 
activitati/Colegiul prefectural), pentru o perioadă de 30 zile iar prezentul Ordin va fi comunicat 
membrilor Colegiului Prefectural și invitaților la ședință. 

PREFECT, 
George – Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate Şef serviciu, Dana Florentina GALAN 
            
Brăila, 23.08.2018 
 Nr. 351 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: Stabilirea personalului din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brăila care 
beneficiază, în anul 2018, de sporul pentru condiții vătămătoare de muncă.  

  
 Având  în vedere: 

- prevederile art. 4 din Anexa la H.G nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-
Cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 
sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală; 
 - prevederile art. 8 din Dispoziția Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne 
nr. II/6007/12.02.2013 privind unele aspecte procedurale legate de stabilirea dreptului la 
sporul pentru condiții grele de muncă pentru personalul din structurile militare și structurile în 
care își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, care lucrează în locuri de muncă sub acțiunea câmpurilor 
electromagnetice; 

- buletinul de determinare nr. 60 din data de 18.07.2018, eliberat de către Direcția de 
Sănătate Publică Brăila, prin care se menționează faptul că personalul instituției noastre își 
desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă, fiind expus la condiții vătămătoare; 

- buletinele de măsurare a câmpului electromagnetic nr. 1702232/23.02.2017 și 
1702233/23.02.2017, întocmite de AREXMAN CONSTRUCT S.R.L. și avizate de structura 
de inspecție a muncii competentă din Ministerul Afacerilor Interne; 
 - procesul-verbal nr. 10370/23.08.2018 privind personalul propus să beneficieze, în 
anul 2018, de sporul pentru condiții vătămătoare de muncă; 
 - referatul nr. 10371/23.08.2018 al Compartimentului resurse umane și salarizare. 

În temeiul art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și 
instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare;  
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Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN : 

Art.1 Personalul din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brăila care beneficiază, în anul 
2018, de sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, este următorul: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția/gradul 

1 Ciocan Eugenia-Elena director cancelarie 
2 Rusu Roxana-Miruna consilier cancelarie 
3 Jipa-Rubanov Adrian consultant cancelarie 

4 Stanciu Daniela secretar cancelarie 
5 Boboc Marian-Puiu consilier superior 
6 Rogoz Chiva consilier superior 
7 Rîșnoveanu Magdalena-Maria șef serviciu 
8 Bratu Carmen Nicoleta consilier superior 
9 Hagiu Eugenia consilier superior 
10 Dobromir Stelianina consilier principal 
11 Nicola Maria consilier superior 
12 Bergher Mihaela-Marilena consilier principal 
13 Enescu Eduard consilier superior 
14 Bergher Andrei-Constantin referent superior 
15 Nedelcu Nicu șofer 
16 Ciobanu Ionuț șofer 
17 Galan Dana-Florentina șef serviciu 
18 Popescu Nicoleta consilier juridic superior 
19 Mocanu Laurențiu-Valentin consilier juridic superior 
20 Moldoveanu Corina-Oana consilier juridic asistent 
21 Mustață Vladimir-Valentin consilier superior 
22 Zurbagiu Stănel consilier juridic superior 
23 Ivan Mari-Claudia consilier juridic asistent 
24 Iorgoveanu Maria consilier superior 
25 Nedelcu Verginica-Veronica inspector de specialitate 
26 Plopeanu Marieta Mariana consilier asistent 
27 Adetu Georgeta șef serviciu 
28 Molnar Gabriela consilier superior 
29 Cândea Cătălin consilier superior 
30 Ciupală Gabriela consilier superior 
31 Hlaghii Dumitru consilier juridic superior 
32 Jalbă Octavian-Constantin consilier principal 
33 Grosu Săndel expert 
34 Cloșcă Marian consilier IA 
35 Nicolae Cornelia referent 
36 Soare Carmen consilier pentru afaceri europene 
37 

Samoilă Georgică subcomisar de poliție 
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38 
Toma Ionuț-Jenel cms. șef de poliție-șef serviciu 

39 
Danaie Camelia-Florentina inspector principal de poliție 

40 
Baldovin Cristina inspector principal de poliție 

41 
Brezuică Marius inspector principal de poliție 

42 
Miron Florin agent șef principal de poliție 

43 
Micu Ana-Maria agent șef adjunct de poliție 

44 
Vasilache Silvia agent șef adjunct de poliție 

45 
Danaie Gabriela agent principal de poliție 

46 
Duduță Nicoleta agent principal de poliție 

47 
Lascu Mihai Gabriel agent de poliție 

48 
Popescu Daniel-Tudorache cms. șef de poliție-șef serviciu 

49 
Sorică Octavian comisar de poliție 

50 
Balacea Florin-Octavian inspector de poliție 

51 
Frumuz Constantin agent Șef principal de poliție 

52 
Vlad Ionuț agent șef principal de poliție 

53 
Nicolae Georgel agent principal de poliție 

54 
Gurgu Dana-Giorgiana agent de poliție 

55 
Preda Mioara agent de poliție 

56 
Chințoiu Daniela-Nadia analist (programator) ajutor 

57 
Mocanu Violeta-Virginia analist (programator) ajutor 

58 
Cabuz Ionica analist (programator) ajutor 

59 
Buturugă Oana-Emilia agent poliție 

 
Art.2 Cu data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 80/06.02.2018, modificat prin Ordinul 
Prefectului nr. 113/09.03.2018, își încetează aplicabilitatea. 
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Art.3 Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va 
aduce la îndeplinire prezentul ordin.  
Art.4 Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
  
Avizat pentru legalitate,                                                                                      Vizat CFPP,                       
ȘEF SERVICIU Galan Dana-Florentina 
Brăila, 23.08.2018 
Nr. 353                                                                                                                               
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Romsoci S.R.L. din 
localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16127/23.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10401/23.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Romsoci 
S.R.L. din localitatea Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10414/23.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Romsoci S.R.L. din localitatea Tichilești, 
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comuna Tichilești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 23.08.2018 
Nr. 354 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 354 din 23.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE - S.C. ROMSOCI S.R.L. DIN 
LOCALITATEA TICHILEȘTI, COMUNA TICHILEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 
numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Uciderea suinelor din S.C. ROMSOCI 
S.R.L. prin metode alternative, conform 
H.G. Reg. CE nr. 1099/2009 

- CLCB 
- Operatorul 
economic 
- DSVSA 

imediat 
- CLCB 
- Operatorul economic 
- DSVSA 

5 Se interzice circulația necontrolată a - M.V.L.P.I. din imediat - MVLPI din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
animalelor și a persoanelor în locurile 
contaminate 

cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

CMVI 
- operatorul economic 

6 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 
comisia de inventariere 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

7 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- operatorul economic 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de gard, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 
care pot fi purtătoare de contagiu se vor 
izola în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

10 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 
de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 
animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

11 

Prelevarea unui număr suficient de la 
porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momemntul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 
virusului pestei porcine africane 

- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

imediat 
- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

12 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

13 
Afișarea posterelor de avertizarea 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!" 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

14 
Completarea stocului de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar 

DSVSA 
UAT 
SC 

Imediat și 
permanent 

DSVSA 
primari  
administratori SC 

15  

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației  conform REg CE nr. 
1069/2009 

DSVSA 
UAT 
APM 
DSP 
SGA 
Operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

DSVSA 
primari 
APM 
DSP 
SGA 
Operatorul economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan (harta atașată) 
și S.C. Romsoci S.R.L. 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 

imediat 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- operator 
economic 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.C. și C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. prin S.C.-uri 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 
Operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- operatorul 
economic 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- operatorul economic 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 
- AJVPS 
- AVP 
- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

8 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- operatorul 
economic 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- operatorul economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
11 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
- operatorul 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
economic 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

 D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009  

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- operatorul economic 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P.  
- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexei 1 
la Plan în localitățile Albina, Chiscani, 
Gropeni  

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
medicului veterinar zonal 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, judeţul 
Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10337/23.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10402/23.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, 
în vederea evaluării suinelor din exploatația S.C. Romsoci S.R.L., localitatea Tichilești, 
comuna Tichilești, județul Brăila - unde a fost confirmată prezența virusului pestei porcine 
africane; 
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 În baza referatului de aprobare nr. 10417/23.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tichilești, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la punctul de lucru al S.C. Romsoci S.R.L., localitatea 
Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila, începând cu data de 24.08.2018, ora 9.00 până la 
finalizarea acțiunii. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor din exploatația S.C. Romsoci S.R.L., localitatea 
Tichilești, comuna Tichilești, județul Brăila - unde a fost confirmată prezența virusului pestei 
porcine africane. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 23.08.2018 
Nr. 355 
 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, din localitatea Tufești, comuna 
Tufești, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12271/24.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10471/24.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, din localitatea Tufești, 
comuna Tufești, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 10472/24.08.2018; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în            
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 24.08.2018 
Nr. 356 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 356 din 24.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - FERMA 1, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, 
COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

1.

Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: S.C. 
Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, RO0443199001, din 
localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila și continuarea 
investigațiilor pentru a confirma/ infirma boala 

D.S.V.S.A. 
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă și producție la - D.S.V.S.A. - Imediat și până la 
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data suspiciunii și pentru fiecare categorie să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

confirmare/infirmare 

3.

Controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor 
prezenți în exploatația S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 
1, RO0443199001, din localitatea Tufești, comuna Tufești, 
județul Brăila 

D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.
Toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5.
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A 
- L.S.V.S.A.J 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6.
Punerea sub observație clinică a suinelor din S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - Ferma 1, RO0443199001, din localitatea Tufești, 
comuna Tufești, județul Brăila 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7.

Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a produselor și 
subproduselor din carne de porc, a materialului seminal, ovulelor, 
sau embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite boala 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

 
 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Se interzice intrarea sau ieșirea porcilor din exploatația suspectă 
 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. Circulația persoanelor înspre și dinspre exploatație se face 
numai cu autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10.
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și dinspre exploatație se 
face numai cu autorizarea scrisă a autorității competente  

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11.
Se vor folosi mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrarea 
și ieșirea adăposturilor de porci și a altor clădiri anexe din 
exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12.Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar de către orice 
persoană care intră sau iese din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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veterinar 
împuternicit 
 

13.
Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate minuțios înainte 
de a ieși din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14.Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   D.S.V.S.A.  Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15.Se vor vizita doar adăposturile care prezintă interes pentru 
inspecția în scopul anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16.

Verificarea prin inspecție și anamneză luată 
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru animalele cu 
modificări ale statusului de sănătate, inclusiv termometria 
animalelor 

- D.S.V.S.A. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17.Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă porcină africană 
în scopul prelevării de probe pentru investigații de laborator 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18.
Plasarea unui poster de avertizare cu textul ”Intrarea interzisă, 
suspiciune pestă porcină africană” la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19.

Verificarea măsurilor de biosecuritate în exploatație în ceea ce 
privește: împrejmuirea exploatației, respectarea regulilor de filtru 
de către întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții 
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea 
porcilor, existența rampei de încărcare - descărcare, 
aprovizionarea cu furaje prin transbordare, asigurarea unei 
echipe de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea 
principiului ”Totul plin totul gol”, la nivel de compartiment, hală, 
adăpost 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- mediv 
veterinar 
împuternicit 
 

 
 
 
 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20.

Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare 
medicului veterinar împuternicit pentru efectuarea zilnică a 
nevropsiilor, prelevarea, condiționarea și transportul probelor 
către laborator 

 Administrator 
exploatație   

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar, conform Reg. 1069/2009 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 
- administrator 
exploatație   
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22.Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- administrator 
exploatație   
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; M.V.O. = medic veterinar oficial; L.S.V.S.A.J = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 2, din localitatea Tufești, comuna 
Tufești, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12272/24.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10473/24.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 2, din localitatea Tufești, 
comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10474/24.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în            
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 2, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
 
Brăila, 24.08.2018 
Nr. 357 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 357 din 24.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - FERMA 2, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, 
COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 2, RO0443199007 
din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila 

D.S.V.S.A. 
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor 
prezenți în exploatație 

D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă la data 
suspiciunii cu precizarea numărului de porci deja bolnavi, 
morți sau susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. Toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Se interzice intrarea sau ieșirea porcilor din exploatație 
 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a materialului seminal, ovulelor, sau embrionilor 
de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri 
susceptibile de a transmite boala 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

 
 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Circulația persoanelor înspre și dinspre exploatație se face 
numai cu autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și dinspre exploatație 
se face numai cu autorizarea scrisă a autorității competente  

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- I.P.J. 
- I.J.J. 

9. 
Se vor folosi mijloace corespunzătoare de dezinfecție la 
intrarea și ieșirea adăposturilor de porci și a altor clădiri anexă 
din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar de către orice 
persoană care intră sau iese din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate minuțios 
înainte de a ieși din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale   D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Se vor vizita doar adăposturile care prezintă interes pentru 
inspecția în scopul anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Verificarea prin inspecție și anamneză luată 
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru animalele cu 
modificări ale statusului de sănătate, inclusiv termometria 
animalelor 

- D.S.V.S.A. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă porcină 
africană în scopul prelevării de probe pentru investigații de 
laborator 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Plasarea unui poster de avertizare cu textul ”Intrarea 
interzisă, suspiciune pestă porcină africană” la intrarea în 
exploatație 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Verificarea măsurilor de biosecuritate în exploatație în ceea 
ce privește: împrejmuirea exploatației, respectarea regulilor 
de filtru de către întreg personalul din fermă, asigurarea de 
condiții corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și 
adăparea porcilor, existența rampei de încărcare - 
descărcare, aprovizionarea cu furaje prin transbordare, 
asigurarea unei echipe de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, 
respectarea principiului ”Totul plin totul gol”, la nivel de 
compartiment, hală, adăpost 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
 

 
 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar, conform Reg. 1069/2009 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 
- administrator 
exploatație   
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- administrator 
exploatație   
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

208 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; M.V.O. = medic veterinar oficial; I.J.J. 
= Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; I.S.U. - Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna 
Tufești, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12273/24.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10475/24.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 3, din localitatea Tufești, 
comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10476/24.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în            
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 
Brăila, 24.08.2018 
Nr. 358 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 358 din 24.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - FERMA 3, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, 
COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

1. 
Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte: 
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 3, RO0443199007 
din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila 

D.S.V.S.A. 
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor 
prezenți în exploatația S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - 
Ferma 3, RO0443199007 din localitatea Tufești, comuna 
Tufești, județul Brăila 

D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă la data 
suspiciunii cu precizarea numărului de porci deja bolnavi, 
morți sau susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Se interzice intrarea sau ieșirea porcilor din exploatație 
 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a produselor și 
subproduselor din carne de porc, a materialului seminal, 
ovulelor, sau embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite boala 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

 
 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Circulația persoanelor înspre și dinspre exploatație se face 
numai cu autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

8. 
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și dinspre exploatație 
se face numai cu autorizarea scrisă a autorității competente  

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Se vor folosi mijloace corespunzătoare de dezinfecție la 
intrarea și ieșirea adăposturilor de porci și a altor clădiri 
anexă din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar de către orice 
persoană care intră sau iese din exploatație 

- administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

11.  
Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate minuțios înainte 
de a ieși din exploatație 

- 
administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12.  Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 
  D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13.  
Se vor vizita doar adăposturile care prezintă interes pentru 
inspecția în scopul anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14.  

Verificarea prin inspecție și anamneză luată 
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru animalele cu 
modificări ale statusului de sănătate, inclusiv termometria 
animalelor 

- D.S.V.S.A. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15.  
Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă porcină africană în 
scopul prelevării de probe pentru investigații de laborator 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- medic 
veterinar 
împuternicit 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16.  
Plasarea unui poster de avertizare cu textul ”Intrarea interzisă, 
suspiciune pestă porcină africană” la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17.  Verificarea măsurilor de biosecuritate în exploatație în ceea ce - D.S.V.S.A. -  
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; M.V.O. = medic veterinar oficial. 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - 
Ferma 1, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila  

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16272/25.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10508/25.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 

privește: împrejmuirea exploatației, respectarea regulilor de filtru 
de către întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții 
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea 
porcilor, existența rampei de încărcare - descărcare, 
aprovizionarea cu furaje prin transbordare, asigurarea unei 
echipe de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea 
principiului ”Totul plin totul gol”, la nivel de compartiment, hală, 
adăpost 

M.V.O. 
- 
administrator 
exploatație   
- medic 
veterinar 
împuternicit 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18.  

Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare 
medicului veterinar împuternicit pentru efectuarea zilnică a 
necropsiilor, prelevarea, condiționarea și transportul probelor 
către laborator 

 
Administrator 
exploatație   

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19.  
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar, conform Reg. 1069/2009 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 
- 
administrator 
exploatație   
 

 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- 
administrator 
exploatație   
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - Ferma 1, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10512/25.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, din 
localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 25.08.2018 
Nr. 359 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 359 din 25.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - 
FERMA 1, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 
numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

3 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

- Instituția 
Prefectului      - 

până la 
eradicarea 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

focarului Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 

Uciderea suinelor din S.C. TEBU 
CONSULT S.R.L. - Ferma 1 
(RO0443199001) prin metode alternative, 
conform H.G. Reg. CE nr. 1099/2009 

- CLCB 
- operatorul 
economic 
- DSVSA 

imediat 
- CLCB 
- Operatorul economic 
- DSVSA 

5 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

6 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 
comisia de inventariere 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

7 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- operatorul economic 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de gard, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 
care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 
după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

10 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 
de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 
animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

11 

Prelevarea unui număr suficient de la 
porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 
virusului pestei porcine africane 

- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

imediat 
- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

12 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

13 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

14 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje  
și echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

Imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratori S.C. 

15  Ecarisarea teritoriului și eliminarea - D.S.V.S.A. până la - D.S.V.S.A. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

214 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației  conform REg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul 
economic 

eradicarea 
focarului 

- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexa 1: localitatea Tufești și 
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - ferma 1 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- operator 
economic 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.C. și C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. prin S.C.-uri 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 
- operatorul economic 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- operatorul 
economic 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- operatorul economic 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F.  

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 
- AJVPS 
- AVP 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- operatorul 
economic 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- operatorul economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
11 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
- operatorul 
economic 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009  

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- operatorul economic 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P.  
- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană (Localitățile: 
Lanurile, Valea Cânepii, Gropeni, Unirea)  

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 
Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale  

- S.P.F. 
 

aplicate în jurul 
focarului 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - 
Ferma 2, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16273/25.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10509/25.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - Ferma 2, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10513/25.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 2, din 
localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 25.08.2018 
Nr. 360 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 360 din 25.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - 
FERMA 2, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 
numărului de porci deja bolnavi, morți sau 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
susceptibili de a fi infectați economic 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 

Uciderea suinelor din S.C. TEBU 
CONSULT S.R.L. - Ferma 2 
(RO0443199004) prin metode alternative, 
conform H.G. Reg. CE nr. 1099/2009 

- CLCB 
- operatorul 
economic 
- DSVSA 

imediat 
- CLCB 
- Operatorul economic 
- DSVSA 

5 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

6 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 
comisia de inventariere 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

7 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- operatorul economic 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de gard, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 
care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 
după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

10 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 
de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 
animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

11 

Prelevarea unui număr suficient de la 
porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 
virusului pestei porcine africane 

- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

imediat 
- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

12 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

13 
Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
vizibile economic 

 

14 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje  
și echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

Imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratori S.C. 

15  

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației  conform REg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexa 1: localitatea Tufești și 
S.C. Tebu Consult Invest S.R.L.-ferma 
1,3 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- operator 
economic 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.C. și C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. prin S.C.-uri 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 
- operatorul economic 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- operatorul 
economic 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- operatorul economic 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F.  

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 
- AJVPS 
- AVP 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

8 
Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
dezinfectante, insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- operatorul 
economic 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- operatorul economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
11 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
- operatorul 
economic 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009  

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- operatorul economic 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P.  
- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 
(Localitățile: Lanurile, Gropeni, Valea 
Cânepii, Unirea)  

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - 
Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila  
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018 și Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 18/10.08.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16274/25.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10510/25.08.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L. - Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10514/25.08.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 3, din 
localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
   

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 25.08.2018 
Nr. 361 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexa la Ordinul Prefectului nr. 361 din 25.08.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - 
FERMA 3, DIN LOCALITATEA TUFEȘTI, COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 
numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 

Uciderea suinelor din S.C. TEBU 
CONSULT S.R.L. - Ferma 3 
(RO0443199007) prin metode alternative, 
conform H.G. Reg. CE nr. 1099/2009 

- CLCB 
- operatorul 
economic 
- DSVSA 

imediat 
- CLCB 
- Operatorul economic 
- DSVSA 

5 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

6 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 
comisia de inventariere 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

7 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- operatorul economic 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 
să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 
alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

10 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 
de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 
animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

11 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 
virusului pestei porcine africane 

- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

imediat 
- DSVSA 
- CLCB 
- CMVI 

12 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
infectată - proprietar 

13 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- operatorul economic 

14 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje  
și echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

Imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratori S.C. 

15  

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației  conform REg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- operatorul economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexa 1 (harta atașată): 
localitatea Tufești și S.C. Tebu Consult 
Invest S.R.L.-ferma 3 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de protecție 
și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 
exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- operator 
economic 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.C. și C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. prin S.C.-uri 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 
- operatorul economic 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- operatorul 
economic 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- operatorul economic 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F.  

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 
modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 
- AJVPS 
- AVP 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
de vânătoare  

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- operatorul 
economic 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- operatorul economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 
speciilor receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
11 

Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
- operatorul 
economic 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009  

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- operatorul economic 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P.  
- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 
(Localitățile: Gropeni, Lanurile, Valea 
Cânepii, Unirea)  

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al 
acestora  

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele  
45 de C.S.V.C.,  
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = 
medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. 
= Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tufești, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10446/25.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10511/25.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tufești, 
în vederea evaluării suinelor din exploatația S.C. TEBU CONSULT INVEST S.R.L. - Ferma 1, 
Ferma 2, Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila - unde a fost 
confirmată prezența virusului pestei porcine africane; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10515/25.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tufești, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la punctele de lucru ale S.C. Tebu Consult Invest S.R.L. - Ferma 1, Ferma 
2, Ferma 3, din localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila, începând cu data de 
27.08.2018, până la lichidarea efectivelor de animale din cele trei ferme. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor din exploatația S.C. Tebu Consult Invest 
S.R.L., localitatea Tufești, comuna Tufești, județul Brăila - unde a fost confirmată prezența 
virusului pestei porcine africane. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

228 

 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 25.08.2018 
Nr. 362 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de unitate pentru precizarea situației medico-militară a 
polițiștilor-funcționari publici cu statut special din cadrul Instituției Prefectului – 
Județul Brăila, Serviciile Publice Comunitare, în vederea prezentării la comisiile de 
expertiză medico-militară 
 
 Având  în vedere: 
 - prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind constituirea, organizarea, 
funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară, aprobat prin Ordinul 
M.Ap.N/M.A.I/M.J/S.R.I nr. M66/98/3005/8966/2016; 
 - referatul nr. 10539/27.08.2018 al Compartimentului Resurse umane și salarizare. 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și 
instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 
            

Prefectul județului Brăila emite prezentul 
ORDIN : 

 
Art.1 Se constituie comisia de unitate pentru precizarea situației medico-militară a polițiștilor-
funcționari publici cu statut special din cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila, Serviciile 
Publice Comunitare, în vederea prezentării la comisiile de expertiză medico-militară, în 
următoarea componență: 

Președinte:  George-Adrian Paladi                       - prefect;  
 Membri:       Rîșnoveanu Magdalena-Maria           - șef serviciu; 
           Dr. Eftimie Nicoleta                         - cms. Șef medic;  

         Ciupală Gabriela                             - consilier superior; 
Secretar:      Bergher Mihaela-Marilena                - consilier principal. 
 

Art.2 (1) Comisia menționată la art. 1 se întrunește ori de câte ori este necesară analiza 
situației medico-militară a polițiștilor-funcționari publici cu statut special din cadrul Instituției 
Prefectului-Județul Brăila, Serviciile Publice Comunitare și întocmește un proces-verbal, 
redactat în 3 exemplare care au următoarea destinație: un exemplar pentru comisia de 
expertiză medico-militară, un exemplar pentru comisia centrală de expertiză medico-militară, 
iar al treilea exemplar rămâne la unitate.  
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           (2) Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate este valabil până la emiterea 
unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară. 
Art.3 Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va 
aduce la îndeplinire prezentul ordin. 

Art.4 Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Sef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 28.08.2018 
Nr.363 

 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Traian 
 
 Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de 
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere adresa primăriei comunei Traian nr. 4024/2018 înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9983/2018; 
 Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 9983/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Traian şi va avea următoarea componenţă: 
 
1. Abăseacă Nicuşor Primar Preşedinte 
2. Popa Aurel Viceprimar Membru 
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3. Daniela Nicoletta 
Giugiuc 

Secretar comună Secretar 

4. Surdu Florica Inspector Membru 
5. Costea Cornel Reprezentantul Ocolului Silvic Membru 
6. Pârlog Gheorghe Reprezentant al proprietarilor din satul 

Traian, care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru 

7. Leocă Radu Reprezentant al proprietarilor din satul 
Silistraru, care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru 

8. Cârcei Georgeta Reprezentant al proprietarilor din satul 
Urleasca, care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru 

9. Posobescu Victor Reprezentant al proprietarilor din satul 
Căldăruşa, care au solicitat teren potrivit 
legilor fondului funciar 

Membru 

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 230/12.06.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi. 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

Avizat pentru legalitate : Sef serviciu, Dana Florentina Galanmneză                                                                         
T                                                                           Marius Aurelian ŢIRIPA 
Brăila, 30.08.2018 
Nr. 364 
 

 
                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12353/30.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
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10720/30.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Axani Gheorghe și 
G.P. Moglan Cosmin din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10721/30.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, județul Brăila, începând cu data de 
30.08.2018, ora 14.00 până la finalizarea acțiunii. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Axani Gheorghe și G.P. Moglan Cosmin din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Sef serviciu, Dana Florentina Galanm 
neză                                                                          
Brăila, 30.08.2018 
Nr. 366 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Analiză a 
Programului  Anual de Înfiinţare a Perdelelor Forestiere de Protecţie Brăila 

 
Luând în considerare dispoziţiile art. 6 - 9 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2003 

privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Mediului ca minister 
coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
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protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile Comandamentelor Judeţene de 
Analiză a Programului Anual de Înfiinţare a Perdelelor Forestiere de Protecţie;  

Ținând seama de următoarele: 
- adresa nr.2138/28.08.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, 

înregistrată la Instituția Prefectului –Județul Brăila sub nr. 10629/29.08.2018; 
- adresa nr. 16351/28.08.2018 a Consiliului Județean Brăila, înregistrată la 

Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 10564/28.08.2018.               
În baza referatului nr. 10705 /30.08.2018, 
 În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

Art.1 Se actualizează componenţa Comandamentului Judeţean de Analiză a Programului 
Anual de Înfiinţare a Perdelelor Forestiere de Protecţie Brăila, după cum urmează: 

1. George - Adrian 
Paladi 

Prefect – Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Şef 
Comandament 

2. Costică Vîjiiac Coordonator al activităţii cu specific silvic şi cinegetic 
- Garda Forestieră Județeană Brăila 

Membru 
permanent 

3. Traian  Cismaş Director executiv - Direcţia pentru Agricultură a 
Judeţului Brăila    

Membru 
permanent 

4. Ciprian Cuzmin  Director executiv -  Agenţia pentru  Protecţia Mediului 
Brăila  

Membru 
permanent 

5. Vasile Dumitrașc  Director - Direcţia Silvică Brăila Membru 
permanent 

6. Laura Liliana 
Satnoianu  

Director – Sistemul de Gospodărire a  Apelor  Brăila Membru 
permanent 

7. Petrică Drăgan Director - Oficiul Judeţean de  Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Brăila  

 

Membru 
permanent 

8. Viorel Ciauşu  Reprezentant - Agenţia Domeniilor Statului Brăila Membru 
permanent 
  

9. Marian Rusu Arhitect şef al judeţului Brăila – Consiliul Judeţean 
Brăila 

Membru 
permanent  

10. Gabriel Marian 
Pisică 

Director - Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi 
Agrochimice Brăila 

Membru 
permanent  

11. Silviu Nisipeanu Director executiv al  Direcției Tehnice și de 
Gospodărire Comunală - Consiliul Județean Brăila 

Membru 
permanent 

12. Primarul localităţii  Localitatea în care există sau urmează să se 
înfiinţeze perdele forestiere de protecţie 

Membru  

13. Aurel Ciotârcă Director – Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi Membru 
14. Doinița Elena 

Corban  
Şef secţie - Secţia de Drumuri Naţionale  Brăila  Membru 

15. Marcel Bularda Director - Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
Agricolă Brăila  

Invitat 

16. Vişinescu Ioan Cercetător ştiinţific - Staţiunea de Cercetare şi 
Dezvoltare Agricolă Brăila 

Invitat 
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Art.2 Comandamentul Judeţean constituit conform art. 1 va exercita atribuţiile prevăzute la 
art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 548/ 2003. 
Art.3 Secretariatul Comandamentului Judeţean de Analiză a Programului Anual de Înfiinţare 
a Perdelelor Forestiere de Protecţie Brăila este asigurat de doamna ing. Gabriela Ciupală, 
consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila. 
Art.4 De la data prezentului ordin,  Ordinul nr. 13 din 15.01.2018 prin care s-a stabilit 
componenţa Comandamentului Judeţean de Analiză a Programului Anual de Înfiinţare a 
Perdelelor Forestiere de Protecţie, îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.5 Prin grija Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii 
Comunitare de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică – Compartimentul 
Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural, prezentul ORDIN va fi comunicat membrilor 
comisiei şi pus la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de internet a instituţiei 
(http://br.prefectura.mai.gov.ro). 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

         
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina GALAN 
 
Brăila, 30.08.2018  
Nr. 367 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Ținând cont de adresa nr. 10624/29.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr. 10666/29.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, 
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 
 În baza referatului de aprobare nr. ________________ 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, în data de 31.08.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei 
Romanu.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină.  
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina GALAN 
 

Brăila, 30.08.2018 
Nr. 368 
 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, 
județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12337/31.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10770/31.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
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pestă porcină africană în G.P. Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei 
Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10772/31.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul Brăila, întocmit 
de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în 
anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

  Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 31.08.2018 
 Nr. 369 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 369 din 31.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. FERCU STELIAN DIN LOCALITATEA BORDEI VERDE, COMUNA BORDEI 
VERDE, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Fercu 
Stelian, RO0429220292 din localitatea Bordei Verde, 
comuna Bordei Verde, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din G.P. Fercu 
Stelian, RO0429220292 din localitatea Bordei Verde, 
comuna Bordei Verde, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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colaterale 
 

- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Bordei Verde 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Bordei Verde, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Bordei 
Verde 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei Verde, 
judeţul Brăila   
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12337/31.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10771/31.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei 
Verde, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Fercu 
Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10773/31.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei Verde, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Bordei Verde, județul Brăila, 
începând cu data de 31.08.2018, ora 14.00 până la finalizarea acțiunii. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 31.08.2018 
Nr. 370 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, judeţul 
Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Ținând cont de adresa nr. 12385/31.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr. 10784/31.08.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Dinu Valentin din 
localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10785/31.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cazasu, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Cazasu, județul Brăila, începând cu data de 
31.08.2018, ora 15.00 până la finalizarea acțiunii. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Dinu Valentin din localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
 
Brăila, 31.08.2018 
Nr. 371 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Coteț Mihaela - Daniela din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, 
județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12374/31.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10786/31.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Coteț Mihaela - Daniela din localitatea Vameșu, comuna 
Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10787/31.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Coteț Mihaela - Daniela din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit 
de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în 
anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
 Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 31.08.2018 
 Nr. 372 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                Anexă la Ordinul Prefectului nr. 372 din 31.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. COTEȚ MIHAELA - DANIELA DIN LOCALITATEA VAMEȘU, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Coteț 
Mihaela - Daniela, RO0440510017 din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din G.P. Coteț 
Mihaela - Daniela, RO0440510017 din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Siliștea 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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8. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Siliștea 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Siliștea 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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pestei porcine africane pe teritoriul comunei Siliștea, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- Primăria 
comunei Siliștea 
 
 

confirmare/infirmare 

25. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Coteț Elena-Luciana din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12375/31.08.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10788/31.08.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Coteț Elena-Luciana din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10789/31.08.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Coteț Elena-Luciana din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI  

Stoianovi Cândea  
  Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 31.08.2018 
 Nr. 373 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 373 din 31.08.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. COTEȚ ELENA-LUCIANA DIN LOCALITATEA VAMEȘU, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 
 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Coteț 
Elena-Luciana, RO0440510010 din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- I.S.U. 

5. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din G.P. Coteț 
Elena-Luciana, RO0440510010 din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Siliștea 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Siliștea 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Siliștea 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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prezenței virusului pestei porcine africane 

21. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Siliștea, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12392/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
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10912/03.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, comuna 
Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10913/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
 Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 03.09.2018 
 Nr. 374 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 374 din 03.09.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. FRIGIOIU VERONICA DIN LOCALITATEA MĂRTĂCEȘTI, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Punerea sub supraveghere oficială a suinelor din G.P. 
Frigioiu Veronica, RO0440330070 din localitatea 
Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Siliștea 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Frigioiu 
Veronica, RO0440330070 din localitatea Mărtăcești, 

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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comuna Siliștea, județul Brăila -I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

4. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Siliștea 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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zonă - I.P.J. 
- I.J.J. 

19 Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Siliștea 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Siliștea, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Siliștea 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10872/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10914/03.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Frigioiu Veronica 
din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10915/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, județul Brăila, începând din data de 
03.09.2018, ora 17.00 până la stingerea bolii în localitatea afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 03.09.2018 
Nr. 375 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Simpetru Victor din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12394/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10916/03.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Simpetru Victor din localitatea Silistraru, comuna Traian, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10917/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Simpetru Victor din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 
Avizat 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
: Şef serviciu, Georgeta Adetu Stoianovi Cândea  

  Întocmit  : Consilier, Molnar Gabriela 
  
 Brăila, 03.09.2018 
 Nr. 376 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 376 din 03.09.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. SIMPETRU VICTOR DIN LOCALITATEA SILISTRARU, COMUNA TRAIAN, 
JUDEȚUL BRĂILA 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din G.P. 
Simpetru Victor, RO0442390032 din localitatea Silistraru, 
comuna Traian, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Traian 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. 
Simpetru Victor, RO0442390032 din localitatea Silistraru, 
comuna Traian, județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri bine delimitate 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor 
DDD, în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Traian 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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porcină africană - U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Traian 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria comunei 
Traian 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Traian 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Traian, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Traian 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Traian 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10872/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10918/03.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Simpetru Victor din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10919/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Traian, județul Brăila, începând cu data de 
03.09.2018, ora 17.00 până la stingerea bolii în localitatea afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Simpetru Victor din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 03.09.2018 
Nr. 377 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, 
județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12407/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10920/03.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, comuna Movila 
Miresii, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10921/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila, întocmit 
de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în 
anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 
Avizat 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
: Şef serviciu, Georgeta Adetu Stoianovi Cândea  

  Întocmit  : Consilier, Cătălin Cândea 
  
 Brăila, 03.09.2018 
 Nr. 378 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 378 din 03.09.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. GIOL MARINEL DIN LOCALITATEA MOVILA MIRESII, COMUNA MOVILA MIRESII, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Punerea sub supraveghere oficială a suinelor din G.P. Giol 
Marinel, RO0436610581 din localitatea Movila Miresii, 
comuna Movila Miresii, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Giol 
Marinel, RO0436610581 din localitatea Movila Miresii, 
comuna Movila Miresii, județul Brăila 

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatație suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați într-un spațiu bine delimitat 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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8. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 
zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Movila Miresii, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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23. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 
 

- Primăria comunei 
Chiscani 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

    

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 
comunei Movila 
Miresii 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Movila Miresii, 
judeţul Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10872/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10922/03.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Movila 
Miresii, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Giol Marinel 
din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10923/03.09.2018; 
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 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Movila Miresii, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Movila Miresii, județul Brăila, 
începând cu data de 03.09.2018, ora 17.00 până la stingerea bolii în localitatea afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 03.09.2018 
Nr. 379 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul 
Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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 Ținând cont de adresa nr. 12411/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10924/03.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în G.P. Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10925/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 
Avizat 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
: Şef serviciu, Georgeta Adetu Stoianovi Cândea  

  Întocmit  : Consilier, Molnar Gabriela 
  
 Brăila, 03.09.2018 
 Nr. 380 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 380 din 03.09.2018 
JUDETUL BRAILA 

 
PLAN DE MĂSURI 

LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 
ÎN G.P. VRINCIANU CORNELIU DIN LOCALITATEA CHISCANI, COMUNA CHISCANI, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Punerea sub supraveghere clinică a suinelor din G.P. 

Vrincianu Corneliu, RO0436610581, din localitatea 
Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Chiscani 
- proprietar 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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2. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 

numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 

Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. 
Vrincianu Corneliu, RO0436610581, din localitatea 

Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila 

-D.S.V.S.A. 
-U.A.T. 
-I.P.J. 

-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 

pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor 

sau izolați în alte locuri bine delimitate 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 

adăposturi și exploatație suspectă 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 

exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 

exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 

domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 

și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 

în exploatația suspectă 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 

materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Chiscani 

- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 

porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 

materialelor cu risc, din focar 
 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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colaterale 
 

- Direcţia pentru 
Agricultură 

- O.J.Z. 

18. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 

prezenței virusului pestei porcine africane 
- D.S.V.S.A. Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

19. 

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru exploatațiile de porci situate în 

zonă 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Chiscani 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 

africane spre informarea cetățenilor 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Chiscani 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Chiscani, 

primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 

răspândirii bolii 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Chiscani 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată 

sub control oficial 
 

- Primăria comunei 
Chiscani 

- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 

pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Chiscani 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 10872/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10926/03.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Vrincianu Corneliu 
din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10927/03.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Chiscani, județul Brăila, începând 
cu data de 03.09.2018, ora 17.00 până la stingerea bolii în localitatea afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 03.09.2018 
Nr. 381 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coteț Elena Luciana din 
localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16594/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
10933/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coteț Elena 
Luciana din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10934/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coteț Elena Luciana din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 04.09.2018 
Nr. 382 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 382 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. COTEȚ ELENA LUCIANA DIN LOCALITATEA VAMEȘU, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 
învecinate care dețin suine, inventariere 

de animale receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Coteț Elena Luciana 

cuprinzând exploatațiile vecine, în care se 
va aplica măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din focar în 
funcție de riscul apreciat de autoritatea 

veterinară locală 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 

alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 

dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 

G.P. Coteț Elena Luciana - 
RO0440510010 din localitatea Vameșu, 

comuna Siliștea, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- gestionarii fondurilor 

de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 

speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

11 Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009 și 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
localitățile: Voinești, Latinu, Oancea, 

Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea, județul 
Brăila și localitățile Independența, Vasile 
Alecsandri, Braniștea din județul Galați 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 
Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

269 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

dezinfecție 
- S.P.F. aplicate în jurul 

focarului 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coteț Mihaela - Daniela din 
localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16593/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
04.09.2018 și înregistrată sub nr. 10935/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Coteț Mihaela - Daniela din localitatea Vameșu, comuna Siliștea, județul 
Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10936/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coteț Mihaela - Daniela din localitatea Vameșu, 
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 04.09.2018 
Nr. 383 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI               Anexă la Ordinul Prefectului nr. 383 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. COTEȚ MIHAELA - DANIELA DIN LOCALITATEA VAMEȘU, COMUNA 
SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 
învecinate care dețin suine, inventariere 

de animale receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 
Uciderea suinelor din exploatațiile 
învecinate conform catagrafiei cu 

respectarea Reg. CE nr. 1099/2009 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 

alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 

dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- proprietar - proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 

G.P. Coteț Mihaela - Daniela - 
RO0440510017 din localitatea Vameșu, 

comuna Siliștea, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

273 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- proprietar 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 

speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

11 
Distrugerea cadavrelor animalelor 

suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009 și 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
localitățile: Voinești, Latinu, Oancea, 

Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea, județul 
Brăila și localitățile Independența, Vasile 
Alecsandri, Braniștea din județul Galați 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
6 Ieșirea animalelor domestice din zona de - D.S.V.S.A. imediat și până - medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

 

la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

dezinfecție 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Valentin din 
localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16597/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
04.09.2018 și înregistrată sub nr. 10937/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Dinu Valentin din localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10938/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Valentin din localitatea Cazasu, comuna 
Cazasu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 04.09.2018 
Nr. 384 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 384 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. DINU VALENTIN DIN LOCALITATEA CAZASU, COMUNA CAZASU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 
învecinate care dețin suine, inventariere 

de animale receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Dinu Valentin cuprinzând 

exploatațiile vecine, în care se va aplica 
măsura uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar în funcție de riscul 
apreciat de autoritatea veterinară locală 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 

alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 

dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

până la 
eradicarea 

- Medic veterinar 
oficial 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

focarului - Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 

G.P. Dinu Valentin - RO0442750819 din 
localitatea Cazasu, comuna Cazasu, 

județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- L.S.V.S.A.J. - gestionarii fondurilor 

de vânătoare 

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 

speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

11 
Distrugerea cadavrelor animalelor 

suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009 și 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

localitățile: Baldovinești, Pietroiu, Muchea, 
Siliștea, Mărtăcești, Lacu Sărat, 

Vărsătura, Brăila, județul Brăila și 
localitatea Smârdan din județul Galați 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

dezinfecție 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Axani Gheorghe din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16587/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
04.09.2018 și înregistrată sub nr. 10978/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Axani Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10979/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Axani Gheorghe din localitatea Siliștea, 
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 
Avizat 
Întocmit 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
: Şef serviciu, Georgeta Adetu  
: Consilier, Cândea Cătălin 

 
Brăila, 04.09.2018 
Nr. 385 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 385 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. AXANI GHEORGHE DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în exploatațiilor 

învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Axani Gheorghe cuprinzând 
exploatațiile vecine, în care se va aplica 

măsura uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii  cu respectarea Reg CE nr. 

1099/2009, în funcție de epidemiologia 
bolii și de riscul apreciat de autoritatea 

veterinară locală 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- proprietar 

6 Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat - M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 (Siliștea) 
D.S.V.S.A. imediat 

dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

- primari 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

5 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratorii S.C. 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
speciilor receptive - I.J.J. aplicate în jurul 

focarului 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensuve pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Siliștea , până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare,la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea anumalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 

care cuprinde localitățile: Oancea, 
Romanu, Mărtăcești, Cazasu, Lacu Sărat, 
Muchea, Cotu Lung, Tudor Vladimirescu, 

Baldovinești, Cotu Mihalea 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 
Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 

suinelor domestice. Toți porcii morți sau 
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

M.V.L.P. ferme 
 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV15 Romanu, FV20 Siliștea, 
FV12 Tudor Vladimirescu, FV48 Muchea 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

dezinfecție 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Moglan Cosmin din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16588/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
04.09.2018 și înregistrată sub nr. 10980/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Moglan Cosmin din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10981/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Moglan Cosmin din localitatea Siliștea, comuna 
Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăi, 04.09.2018 
Nr. 386 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 386 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MOGLAN COSMIN DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în exploatațiilor 

învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Moglan Cosmin cuprinzând 
exploatațiile vecine, în care se va aplica 

măsura uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii  cu respectarea Reg CE nr. 

1099/2009, în funcție de epidemiologia 
bolii și de riscul apreciat de autoritatea 

veterinară locală 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

7 
Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

cadrul CMVI 
- Primărie 

- proprietar 
 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

12 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1 Siliștea 
D.S.V.S.A. imediat 

dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

5 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 
Efectuarea de vânători intensuve pe 

fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Siliștea , până la limita cotelor optime a 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
efectivelor de mistreți    

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare,la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea anumalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 

care cuprinde localitățile: Oancea, 
Romanu, Mărtăcești, Cazasu, Lacu Sărat, 
Muchea, Cotu Lung, Tudor Vladimirescu, 

Baldovinești, Cotu Mihalea 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
până la 

eradicarea 
- director Direcția 

Silvică 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
delimitată. FV15 Romanu, FV20 Siliștea, 
FV12 Tudor Vladimirescu, FV48 Muchea 

- A.V.P. focarului - director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 
dezinfecție , controlul suinelor, a 

produselor și a subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Fercu Stelian din 
localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16596/03.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
04.09.2018 și înregistrată sub nr. 10982/04.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, județul 
Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 10983/04.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Fercu Stelian din localitatea Bordei Verde, 
comuna Bordei Verde, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăla, 04.09.2018 
Nr. 387 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI               Anexă la Ordinul Prefectului nr. 387 din 04.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. FERCU STELIAN DIN LOCALITATEA BORDEI VERDE, COMUNA BORDEI 
VERDE, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii 
de vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți 
sau susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diverși proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diverși proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Fercu Stelian 
cuprinzând exploatațiile vecine, în 
care se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii - cu respectarea Reg CE nr. 

1099/2009, în funcție de 
epidemiologia bolii și de riscul 
apreciat de către autoritatea 

veterinară teritorială 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- U.A.T. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar oficial 
- U.A.T. 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii exploatațiilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii exploatațiilor 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii exploatațiilor 

9 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar 

exploatație infectată 
 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar exploatație 

infectată 

12 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan (harta 
Bordei Verde) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

4 Amplasarea dezinfectoarelor rutiere - D.S.V.S.A. imediat - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

DSVSA 
UAT-uri imediat 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine, a furajelor și materiilor 

prime din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii, doar cu acordul 

DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din cadrul 

C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 
Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

imediat până la 
eradicarea 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
U.A.T. Bordei Verde, până la limita 

cotelor optime a efectivelor de mistreți 
- A.V.P. focarului - A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 

Anexa 1 (Oancea, Romanu, 
Mărtăcești, Cazasu, Lacu Sărat, 

Muchea, Cotu Lung, Tudor 
Vladimirescu, Baldovinești, Cotu 

Mihalea) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată. FV15 
Romanu, FV20 Siliștea, FV12 Tudor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Vladimirescu, FV 48 Muchea 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 

privind: actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 
a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial  

 
Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
Ținând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul 

10988 din data de 05.09.2018 
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. k și ale art. 26, alin (1) din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Prefectul Județului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Se actualizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, după cum urmează: 
 

Preşedinte: Sterea Rada SUBPREFECT 
Membrii: Rîşnoveanu Magdalena 

Maria 
 

Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse 
umane, achiziƫii publice şi administrative 

 Galan Dana Florentina Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrative 

 Adetu Georgeta Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităƫi publice, 
situaţii de urgenƫă, ordine public 

 Soare Carmen Consilier pentru afaceri europene – Compartiment 
Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare 
Economică, Programe și Strategii Guvernamentale 

 Toma Ionuț Jenel Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al 
Județului Brăila 

 Popescu Daniel Tudorache Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare  a 
Vehiculelor Brăila   

Secretar: Rogoz Chiva Consilier – Corpul de Control al Prefectului 
 

Art.2 Organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial  (denumită 
în continuare Comisia de Monitorizare) sunt prezentate în Regulamentul prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezentul Ordin. 
Art.3 La data emiterii prezentului ORDIN, Ordinul Prefectului nr. 139 din 26.03.2018 își 
încetează aplicabilitatea. 
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Art.4 Consilierul superior din cadrul Corpului de Control al Prefectului, va comunica prezentul 
Ordin celor interesați. 

 

PREFECT, 
GEORGE-ADRIAN PALADI 

 

 

Avizat pentru legalitate, Șef serviciu, GALAN Dana Florentina               Contrasemnează 
                                                                                                                          SUBPREFECT, 
                                                                                                                         STEREA Rada 
Întocmit, Consilier superior ROGOZ Chiva 

Brăila, 05.09.2018 
N.388 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Viziru, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12433/05.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11027/05.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Viziru, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Comșa Ionel din 
localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11028/05.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Viziru, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Viziru, județul Brăila, începând cu data de 
05.09.2018, ora 14.00 până la stingerea bolii în localitatea afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Comșa Ionel din localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila.  
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 05.09.2018 
Nr. 389 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Simpetru Victor din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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Ținând cont de adresa nr. 16705/04.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
05.09.2018 și înregistrată sub nr. 11034/05.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Simpetru Victor din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 11035/05.09.2018; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Simpetru Victor din localitatea Silistraru, 
comuna Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 05.09.2018 
Nr. 390 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 390 din 05.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. SIMPETRU VICTOR DIN LOCALITATEA SILISTRARU, COMUNA TRAIAN, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii 
de vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți 
sau susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

302 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Simpetru Victor, 

RO0442390032, cuprinzând 
exploatațiile vecine, în care se va 

aplica măsura uciderii preventive cu 
scopul de a limita difuzarea bolii și cu 
respectarea Reg CE nr. 1099/2009, în 

funcție de epidemiologia bolii și de 
riscul apreciat de către autoritatea 

veterinară teritorială 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- U.A.T. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar oficial 
- U.A.T. 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 
alte obiecte care pot fi purtătoare de 

virus se vor izola în vederea 
denaturării sau a dezinfectării, după 

caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

9 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar 

exploatație infectată 
 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar exploatație 

infectată 

12 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul lichidării 

acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan (harta 
comuna Traian, sat Silistraru) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 

de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

DSVSA 
UAT-uri 

imediat 
- Medicii veterinari 

oficiali zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine, a furajelor și materiilor 

prime din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii, doar cu acordul 

DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din cadrul 

C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 Prelevarea de probe de la animale - D.S.V.S.A., prin permanent - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 

lor pentru diagnostic de laborator 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

U.A.T. Traian, până la limita cotelor 
optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 

gospodăriile populației care dețin porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 

din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 
Anexa 1 la Plan (Unirea, Căldărușa, 

Urleasca, Țepeș Vodă, Comăneasca, 
Traian, Scorțaru Vechi) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată. FV31 
Urleasca, FV11 Brăila, FV12 Tudor 
Vladimirescu, FV16 Comăneasca, 

FV30 Oprișenești) 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 

cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de specie, 
este interzisă în următoarele 7 zile, cu 
excepția porcilor destinați abatorizării 
și a celor care au obținut aprobarea 

autorităților veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- administratori 
ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Giol Marinel din localitatea 
Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16711/04.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
05.09.2018 și înregistrată sub nr. 11051/05.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
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africană din G.P. Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, comuna Movila Miresii, județul 
Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11052/05.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Giol Marinel din localitatea Movila Miresii, 
comuna Movila Miresii, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila,05.09.2018 
Nr. 391 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 391 din 05.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. GIOL MARINEL DIN LOCALITATEA MOVILA MIRESII, COMUNA MOVILA 
MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în exploatațiilor 

învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar în 
jurul G.P. Giol Marinel, RO0436610581,  

cuprinzând exploatațiile vecine, în care se 
va aplica măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii  cu 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

308 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
respectarea Reg CE nr. 1099/2009, în 

funcție de epidemiologia bolii și de riscul 
apreciat de autoritatea veterinară locală 

animalelor) 
- proprietar 

- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

309 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

12 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1 Movila Miresii 
D.S.V.S.A. imediat 

dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

gospodăriile populației, exploatații, 
fondurile de vânătoare, grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

permanent 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- AJVPS 

- AVP 
- LSVSAJ 

 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 

în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 

Movila Miresii , până la limita cotelor 
optime a efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare,la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea anumalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 

care cuprinde localitățile: Găvani, 
Gemenele, Comăneasca, Țepeș Vodă, 
Esna, Mihail Kogălniceanu, Rîmnicelu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV31 Urleasca, FV38 Șuțești, 
FV21 Plopu, FV16 Comăneasca, FV30 

Oprișenești, FV15 Romanu 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
Informarea și educarea crescătorilor sau 

deținătorilor de animale cu privire la  
- Instituția 
Prefectului 

permanent 
- Cancelaria 
Prefectului 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
efectuarea unei inspecții clinice pasive 

suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 

sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 

veterinar zonal 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Frigioiu Veronica din 
localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16704/04.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
05.09.2018 și înregistrată sub nr. 11059/05.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila; 
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 În baza referatului de aprobare nr. 11060/05.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Frigioiu Veronica din localitatea Mărtăcești, 
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Băila, 05.09.2018 
Nr. 392 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 392 din 05.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. FRIGIOIU VERONICA DIN LOCALITATEA MĂRTĂCEȘTI, COMUNA SILIȘTEA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii 
de vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți 
sau susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Frigioiu 

Veronica, RO0440330070, cuprinzând 
exploatațiile vecine, în care se va 

aplica măsura uciderii preventive cu 
scopul de a limita difuzarea bolii și cu 
respectarea Reg CE nr. 1099/2009, în 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
funcție de epidemiologia bolii și de 
riscul apreciat de către autoritatea 

veterinară teritorială 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- U.A.T. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar oficial 
- U.A.T. 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 
alte obiecte care pot fi purtătoare de 

virus se vor izola în vederea 
denaturării sau a dezinfectării, după 

caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

9 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar 

exploatație infectată 
 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Primărie 
- proprietar exploatație 

infectată 

12 Asigurarea de personal, materiale, - D.S.V.S.A. imediat și - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
utilaje și echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul lichidării 

acestuia 

- U.A.T. 
- S.C. 

 

permanent - primari 
- administratori S.C. 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan (harta 
comuna Siliștea) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de protecție și zona 

de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

DSVSA 
UAT-uri 

imediat 
- Medicii veterinari 

oficiali zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine, a furajelor și materiilor 

prime din zona de protecție, iar pentru 
celelalte specii, doar cu acordul 

DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din cadrul 

C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

316 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

U.A.T. Siliștea, până la limita cotelor 
optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 

gospodăriile populației care dețin porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 
agricole, combine, tractoare, la ieșirea 

din tarlale și la deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

317 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
de boală. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană conform 

Anexa 1 la Plan (Romanu, Scorțaru 
Vechi,Tudor Vladimirescu, Lacu Sărat, 

Vărsătura, Brăila, Cazasu, 
Baldovinești, Pietroiu, Muchea, 

Siliștea) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată. FV48 
Muchea, FV20 Siliștea, FV12 Tudor 

Vladimirescu, FV11 Brăila, FV13 
Basca. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a exploatațiilor, 

cu excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de specie, 
este interzisă în următoarele 7 zile, cu 
excepția porcilor destinați abatorizării 
și a celor care au obținut aprobarea 

autorităților veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vrincianu Corneliu din 
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16719/04.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
05.09.2018 și înregistrată sub nr. 11061/05.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri 
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11062/05.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vrincianu Corneliu din localitatea Chiscani, 
comuna Chiscani, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăil, 05.09.2018 
Nr. 393 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 393 din 05.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. VRINCIANU CORNELIU DIN LOCALITATEA CHISCANI, COMUNA CHISCANI, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea numărului 
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili 
de a fi infectați în exploatațiilor învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

2 

Instituirea unei zone de control temporar în 
jurul G.P. Vrincianu Corneliu, 

RO0427170260,  cuprinzând exploatațiile 
vecine, în care se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea bolii  
cu respectarea Reg CE nr. 1099/2009, în 
funcție de epidemiologia bolii și de riscul 
apreciat de autoritatea veterinară locală 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

4 Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

6 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

8 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

11 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

12 
Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru intervenția 

în focar, în scopul lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

13 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- proprietar - proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 
conform Anexa 1 comuna Chiscani 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB imediat 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul DSVSA Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale bolnave 
și găsite moarte și trimiterea lor pentru 

diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Chiscani, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 

care cuprinde localitățile: Vărsătura, 
Albina, Tichilești, Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV10 Tichilești, FV50 
Ostroavele Brăilei, FV12 Tudor 

Vladimirescu, FV11 Brăila 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru circulației 

controlul suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei Verde, 
judeţul Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12436/06.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11082/06.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei 
Verde, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Tudorascu 
Ciprian din localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11083/06.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bordei Verde, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Bordei Verde, județul Brăila, 
începând cu data de 06.09.2018, ora 14.00 până la stingerea bolii în comuna afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Tudorascu Ciprian din localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila. 
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Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 06.09.2018 
Nr. 394 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12437/06.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11088/06.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Florea Cornel și 
G.P. Iaba Stela din localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11089/06.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Cireșu, județul Brăila, începând cu data de 
06.09.2018, ora 14.00 până la stingerea bolii în comuna afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Florea Cornel și G.P. Iaba Stela din localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 06.09.2018 
Nr. 395 
 

 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Zăvoaia, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 11071/06.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11112/06.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
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lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Zăvoaia, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Zăvoaia, județul 
Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11113/06.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Zăvoaia, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Zăvoaia, județul Brăila, începând din data de 
06.09.2018, ora 16.00, până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală sau stingere a 
focarelor din comuna Zăvoaia, după caz. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Zăvoaia, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 06.09.2018 
Nr. 396 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Mocanu Valentin din localitatea Romanu, comuna Romanu, județul 
Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12438/06.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11114/06.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Mocanu Valentin din localitatea Romanu, comuna 
Romanu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11115/06.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Mocanu Valentin din localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI  

toianovi Cândea  
  Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 06.09.2018 
 Nr. 397 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 397 din 06.09.2018 
JUDETUL BRAILA 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. MOCANU VALENTIN DIN LOCALITATEA ROMANU, COMUNA ROMANU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 
Punerea sub supraveghere oficială a suinelor din G.P. 

Mocanu Valentin, RO0437960320 din localitatea Romanu, 
comuna Romanu, județul Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Romanu 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din - D.S.V.S.A. Imediat și până la 
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exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 

infectați 

- Direcţia pentru 
Agricultură 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea a suinelor din G.P. Mocanu Valentin, 

RO0437960320 din localitatea Romanu, comuna Romanu, 
județul Brăila 

-D.S.V.S.A. 
-U.A.T. 
-I.P.J. 

-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 

pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 

adăposturi și exploatația suspectă 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din 

aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Efectuarea anchetei epidemiologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 

exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 

exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 

domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatațiile suspecte 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 

materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Romanu 

- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 

porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 

colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului

- Direcţia pentru 
Agricultură 

- O.J.Z. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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17. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 

prezenței virusului pestei porcine africane 
- D.S.V.S.A. Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

18. 
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 

focar 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Romanu 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 

competentă locală la intrarea în exploatație 
- D.S.V.S.A. 

 
Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

20. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 

africane spre informarea cetățenilor 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Romanu 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Romanu, 

primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 

răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Romanu 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Romanu 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în 
incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 

 
În baza Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 15/2008, 

 Potrivit Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ preuniversitar nr. 94859/23.06.2016, 

Având în vedere Dispoziția comună nr. I/1068 din 10.08.2016 privind intensificarea 
măsurilor din competența structurilor M.A.I. în scopul creșterii gradului de siguranță a elevilor 
și a personalului didactic/auxiliar în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 
preuniversitar, emisă de secretarul de stat pentru ordine publică și secretarul de stat, șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență, 

 Luând act de adresele de comunicare reprezentant și/sau obiecțiuni ale următoarelor 
instituții: 

-Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, înregistrată sub nr. 10806/31.08.2018 
-Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, înregistrată sub nr. 10885/03.09.2018 
-Inspectoratul Școlar Județean Brăila, înregistrată sub nr. 10858/03.09.2018 
-Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila, înregistrată sub   
 nr. 10805/31.08.2018 
-Consiliul Județean Brăila, înregistrată sub nr. 10875/03.09.2018 
 Ținând cont de referatul nr. 11126/07.09.2018, 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019, prevăzut în 
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Reprezentanții instituțiilor implicate în implementarea planului sunt nominalizați în 
anexa nr. 2 la prezentul ordin. 
Art.3 (1) Pentru coordonarea instituțiilor implicate în implementarea la nivelul județului a 
acțiunilor prevăzute în plan, se responsabilizează Inspectoratul de Poliție Județean Brăila. 

(2) Înainte de mediatizarea informațiilor referitoare la acțiunile și evenimentele care au 
legătură cu siguranța elevilor și a personalului didactic, va fi înștiințată conducerea instituției 
menționată la alin. (1).  

 (3) În prima zi de vineri după data de 15 a fiecărei luni, la sediul I.P.J., la o oră 
stabilită de comun acord, reprezentanții instituțiilor implicate în implementarea planului, 
nominalizați în anexa nr. 2 la prezentul ordin, vor participa la o ședință lunară de evaluare a 
măsurilor de protecție, a siguranței elevilor și a personalului didactic. În funcție de situația 
operativă și de acțiunile ce urmează a se organiza, la solicitarea Inspectoratului de Poliție 
Județean Brăila, se pot desfășura și alte întâlniri de lucru, în afara celor lunare. 
Art.4  (1) Pentru desfășurarea activităților derivate din atribuțiile conferite prefectului în ceea 
ce privește implementarea planului, se responsabilizează doamna Adetu Georgeta, șef 
serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila. 
            (2) Trimestrial sau ori de câte ori prefectul solicită, se vor desfășura întâlniri de lucru 
ale acestuia cu conducătorii instituțiilor implicate în asigurarea protecției unităților de 
învățământ. 
Art.5 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 361 din 08.09.2017 își încetează 
aplicabilitatea. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

332 

 

Art.6 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi 
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesaţi şi îl 
va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro 
 

PREFECT, 
George – Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Sef serviciu, Dana Florentina Galan 

Brăila, 07.09.2018,  
Nr. 398 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Dinu Cristina din localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12458/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11135/07.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Dinu Cristina din localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11136/07.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Dinu Cristina din localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 
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(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

  Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 07.09.2018 
 Nr. 399 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                  Anexă la Ordinul Prefectului nr. 399 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. DINU CRISTINA DIN LOCALITATEA ZAMFIREȘTI, COMUNA GALBENU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 
Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 

numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 

Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Dinu 

Cristina, RO0432330142 din localitatea Zamfirești, comuna 
Galbenu, județul Brăila 

-D.S.V.S.A. 
-U.A.T. 
-I.P.J. 

-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 

pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 

sau izolați în alte locuri 
- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Efectuarea anchetei epidemiologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 

adăposturi și exploatații suspecte 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

334 

 

8. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 

exploatațiile suspecte, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 

exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 

domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 

în exploatațiile suspecte 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 

materiale contaminate 
 

- Primăria 
comunei Galbenu 

- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 

porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 

materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 

colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului

- Direcţia pentru 
Agricultură 

- O.J.Z. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica     măsuri de ucidere imediată

sub control oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria comunei 

Galbenu 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 

prezenței virusului pestei porcine africane 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 

focar 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Galbenu 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 

africane spre informarea cetățenilor 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Galbenu 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Galbenu, 

primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 

răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Galbenu 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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24. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 

pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Galbenu 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Galbenu, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12458/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11137/07.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Galbenu, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Dinu Cristina din 
localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11138/07.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Galbenu, actualizată prin Ordinul 
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Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Galbenu, județul Brăila, începând 
cu data de 07.09.2018, ora 15.00, până la stingerea bolii din comuna Galbenu. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Dinu Cristina din localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate  Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 07.09.2018 
Nr. 400 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bărăganul, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12459/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11140/07.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Bărăganul, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Ciupitu 
Ion din localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11141/07.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Bărăganul, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Bărăganul, județul Brăila, 
începând cu data de 07.09.2018, ora 15.00, până la stingerea bolii din comuna afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Ciupitu Ion din localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 07.09.2018 
Nr. 401 
 
 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iaba Stela  din localitatea 
Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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Ținând cont de adresa nr. 16855/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11172/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iaba Stela  
din localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11173/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iaba Stela  din localitatea Scărlătești, comuna 
Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 402 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 402 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. IABA STELA  DIN LOCALITATEA SCĂRLĂTEȘTI, COMUNA CIREȘU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 
Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Iaba Stela, RO0430550295,  

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
cuprinzând exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie determinată care 

va fi apreciată de de autoritatea veterinară 
locală și în care se va aplica măsura 

uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
infectată infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană   

conform Anexa 1 sat Scărlătești, comuna 
Cireșu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB imediat 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Cireșu, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

S.G.A., D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
localitățile: Cireșu, Batogu, Vultureni, 

Dudescu, Ionești, Zăvoaia, Jugureanu, 
Ulmu, Dudești (conform Anexei1) 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV28 Batogu, FV32 Zăvoaia, 
FV40 Lișcoteanca, FV43 Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

343 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
veterinare locale ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

jurul focarului  

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Florea Cornel din 
localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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          Ținând cont de adresa nr. 16855/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
07.09.2018 și înregistrată sub nr. 11174/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de 
măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Florea Cornel din localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila, 
 În baza referatului de aprobare nr. 11175/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Florea Cornel din localitatea Scărlătești, 
comuna Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 403 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI              Anexă la Ordinul Prefectului nr. 403 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. FLOREA CORNEL DIN LOCALITATEA SCĂRLĂTEȘTI, COMUNA CIREȘU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
-medic veterinar 

oficial 
- diferiți  

proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

-medic veterinar oficial 
-proprietari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Florea Cornel 

RO0430550119,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 

determinată care va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală și în care se 

va aplica măsura uciderii preventive, 
pentru a limita difuzarea bolii din focar. 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalelel afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

-proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

până la 
eradicarea 

- Medic veterinar 
oficial 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
-DSVSA 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

focarului -DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1 sat Scărlătești, comuna 
Cireșu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- S.P.F. aplicate în 

jurul focarului 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Cireșu, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 

suspecte de pestă porcină africană  prin 
metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 Ecarisarea teritoriului și eliminarea - D.S.V.S.A. până la - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 

din focar 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

eradicarea 
focarului 

- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 

Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană conform Anexa 1 
care cuprinde localitățile: Cireșu, Batogu, 

Vultureni, Dudescu, Ionești, Zăvoaia, 
Jugureanu, Ulmu, Dudești 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV28 Batogu, FV32 Zăvoaia, 
FV40 Lișcoteanca, FV43 Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
7 Ieșirea animalelor domestice din zona de - D.S.V.S.A. imediat și - medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudorascu Ciprian din 
localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16853/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11176/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudorascu 
Ciprian din localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11177/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudorascu Ciprian din localitatea Lișcoteanca, 
comuna Bordei Verde, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 404 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 404 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. TUDORASCU CIPRIAN DIN LOCALITATEA LIȘCOTEANCA, COMUNA BORDEI 

VERDE, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a 

exploatațiilor care dețin suine și 
inventarierea animalelor receptive pe 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
categorii  

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Tudorascu 

Ciprian, RO0429220305 cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. imediat 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - sat 
Lișcoteanca, comuna Bordei Verde 

D.S.V.S.A. imediat dr. Gicu Drăgan , director 
executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 

imediat 
- Medicii veterinari oficiali 

zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 Prelevarea de probe de la animale - D.S.V.S.A., prin permanent - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 

lor pentru diagnostic de laborator 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 
U.A.T. Bordei Verde, până la limita 

cotelor optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

354 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 

(conform Anexa 1): Bordei Verde, 
Tarlele Filiului, Zăvoaia, Batogu, 

Ionești 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată. FV28 
Batogu, FV 32 Zăvoaia, FV40 

Lișcoteanca, FV43 Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene 
și a filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
medicului veterinar zonal 

 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                      ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Albu Gheorghe  din 
localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16854/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11178/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Albu 
Gheorghe din localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11179/07.09.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Albu Gheorghe  din localitatea Romanu, 
comuna Romanu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 405 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 405 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. ALBU GHEORGHE  DIN LOCALITATEA ROMANU, COMUNA ROMANU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Albu Gheorghe, 

RO0437960255,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată de de 

autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 - proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 
G.P. Albu Gheorghe, RO0437960255  

conform Anexa 1 comuna Romanu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
- D.S.V.S.A. 

- M.V.L.P. ferme permanent 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pentru diagnostic de laborator - Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Romanu, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
și a pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
localitățile: Oancea, Muchea, Siliștea, 

Mărtăcești, Tudor Vladimirescu, Scorțaru 
Vechi, Comăneasca, Gemenele, Găvani 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV15 Romanu, FV38 Șuțești, 
FV16 Comăneasca, FV31 Urleasca, FV12 

Tudor Vladimirescu, FV20 Siliștea 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
anunțării oricărei modificări a stării de 

sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 

- administratori 
ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Valentin  din 
localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 16854/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11180/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu 
Valentin din localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11181/07.09.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Valentin  din localitatea Romanu, 
comuna Romanu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila.  
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila 07.09.2018 
Nr. 406 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                 Anexă la Ordinul Prefectului nr. 406 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MOCANU VALENTIN  DIN LOCALITATEA ROMANU, COMUNA ROMANU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Mocanu Valentin, 

RO0437960320,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată de de 

autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 - proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 
G.P. Mocanu Valentin, RO0437960320  

conform Anexa 1 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
- D.S.V.S.A. 

- M.V.L.P. ferme permanent 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pentru diagnostic de laborator - Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Romanu, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
și a pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
localitățile: Sihleanu, Oancea, Latinu, 
Romanu, Gemenele, Scorțaru Nou, 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV15 Romanu, FV38 Șuțești, 
FV16 Comăneasca 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan Gheorghe din 
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16857/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11182/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan 
Gheorghe din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11183/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan Gheorghe din localitatea Zăvoaia, 
comuna Zăvoaia, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 407 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                   Anexă la Ordinul Prefectului nr. 407 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. BALAN GHEORGHE DIN LOCALITATEA ZĂVOAIA, COMUNA ZĂVOAIA, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor receptive pe 
categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Balan 

Gheorghe, cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o 

arie determinată, care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară locală 
și în care se va aplica măsura uciderii 
preventive, pentru a limita difuzarea 

bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru 
lichidarea rapidă a focarelor de boală 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
cât și a pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. imediat 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- S.G.A. 

 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

din G.P. Balan Gheorghe 
RO0445410059, din localitatea 

Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul 
Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 

imediat 
- Medicii veterinari oficiali 

zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, 
iar pentru celelalte specii doar cu 

acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 
Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- S.C. 
 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

U.A.T., până la limita cotelor optime a 
efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele infectate 
și în gospodăriile populației care 

dețin porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 
Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană care 
cuprinde localitățile: Ionești, Tarlele 

D.S.V.S.A. imediat dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Filiu, Lișcoteanca, Însurăței, 
Dudescu, Dudești, Vultureni, 
Scărlătești, Cireșu, Batogu 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată FV40 

Lișcoteanca, FV 32 Zăvoaia, FV29 
Perișoru, FV28 Batogu,  FV43 

Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția aprobării 

de către autoritățile competente 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, indiferent de 
specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 
produselor și subproduselor 

provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Comșa Ionel din 
localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16851/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11184/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Comșa Ionel 
din localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 11185/07.09.2018; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Comșa Ionel din localitatea Viziru, comuna 
Viziru, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

374 

 

Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 408 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 408 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. COMȘA IONEL DIN LOCALITATEA VIZIRU, COMUNA VIZIRU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor receptive pe 
categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Comșa Ionel 

RO0445140480, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată, 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. imediat 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - localitatea 
Viziru, comuna Viziru 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri imediat 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 
13 Interzicerea aglomerărilor de animale - U.A.T. imediat si până - primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 
U.A.T. Viziru, până la limita cotelor 

optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 

(conform Anexei 1 la Plan): Tufești, 
Lanurile, Cuza Vodă, Constantin 

Gabrielescu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
conformitate cu procedurile stabilite în 

manualul de diagnostic 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată FV33 Viziru, 
FV39 Lanurile, FV9 Tufești, FV40 

Lișcoteanca 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru Costica din 
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16856/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11186/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru 
Costica din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11187/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru Costica din localitatea Zăvoaia, 
comuna Zăvoaia, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 409 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 407 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BOUNEGRU COSTICA DIN LOCALITATEA ZĂVOAIA, COMUNA ZĂVOAIA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor receptive pe 
categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Bounegru 
Costica, cuprinzând exploatațiile 

posibil infectate (suspecte) dintr-o 
arie determinată, care va fi apreciată 
de către autoritatea veterinară locală 
și în care se va aplica măsura uciderii 
preventive, pentru a limita difuzarea 

bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 

- A.P.M. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

din G.P. Bounegru Costica 
RO0445410011, din localitatea 

Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul 
Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
zona de supraveghere lor din zona de 

protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 

imediat 
- Medicii veterinari oficiali 

zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, 
iar pentru celelalte specii doar cu 

acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 
Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

U.A.T., până la limita cotelor optime a 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
efectivelor de mistreți 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele infectate 
și în gospodăriile populației care 

dețin porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  

dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană care 
cuprinde localitățile: Ionești, Tarlele 

Filiu, Lișcoteanca, Însurăței, 
Dudescu, Dudești, Vultureni, 
Scărlătești, Cireșu, Batogu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care 
procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată FV40 

Lișcoteanca, FV 32 Zăvoaia, FV29 
Perișoru, FV28 Batogu,  FV43 

Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția aprobării 

de către autoritățile competente 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din 
zona de supraveghere, indiferent de 
specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 
produselor și subproduselor 

provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iancu Serban  din 
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16859/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11188/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iancu Serban 
din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11189/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Iancu Serban din localitatea Chiscani, comuna 
Chiscani, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 410 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 410 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. IANCU SERBAN  DIN LOCALITATEA CHISCANI, COMUNA CHISCANI, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Iancu Serban, 

RO0427170504,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi apreciată de de 

autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive, 

pentru a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
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7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 
G.P. Iancu Serban, RO0427170504, 

localitatea Chiscani, comuna Chiscani, 
județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB imediat 

D.S.V.S.A. 
CLCB 
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4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 
13 Interzicerea aglomerărilor de animale din - U.A.T. imediat si până - primari 
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specii receptive în târguri de animale, 

expoziții, circ etc. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Chiscani, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

localitățile: Tichilești, Albina, Lacu Sărat, 
Vărsătura 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
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implicate în 
aplicare 
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procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

 fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV10 Tichilești, FV50 
Ostroavele Brăilei, FV12 Tudor 

Vladimirescu, FV11 Brăila 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Radu Constantin, comuna 
Chiscani, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
          Ținând cont de adresa nr. 16860/07.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila în data de 
07.09.2018 și înregistrată sub nr. 11190/07.09.2018, prin care a fost transmis Planul de 
măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină 
africană din G.P. Radu Constantin, comuna Chiscani, județul Brăila, 
 În baza referatului de aprobare nr. 11191/07.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Radu Constantin, comuna Chiscani, județul 
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
   

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

  



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

392 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 07.09.2018 
Nr. 411 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 411 din 07.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA G.P.RADU CONSTANTIN, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

-medic veterinar 
oficial 

- diferiți  
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

-medic veterinar oficial 
-proprietari 

 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P.Radu Constantin,  cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate (suspecte) 

dintr-o arie determinată care va fi 
apreciată de către autoritatea veterinară 

locală și în care se va aplica măsura 
uciderii preventive, pentru a limita 

difuzarea bolii din focar. 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 
 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalelel afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

-proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 

alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 

dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană din 
G.P.Radu Constantin RO0427170117, 

localitatea Chiscani, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
- D.S.V.S.A. 
- primăriile imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere U.A.T.- lor din 

zona de protecție 
și de 

supraveghere 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- I.J.J. aplicate în jurul 

focarului 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT, 

până la limita cotelor optime a efectivelor 
de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 

suspecte de pestă porcină africană  prin 
metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

localitățile: Tichilești, Albina, Lacu Sărat, 
Vărsătura, Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată FV10 Tichilești, FV50 
Ostroavele Brăilei, FV12 Tudor 

Vladimirescu, FV11 Brăila 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

circulației controlul suinelor, a produselor 
și a subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în G.P. Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12496/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11242/10.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       G.P. Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, 
județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11243/10.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
G.P. Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
 Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
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 Brăila, 10.09.2018 
 Nr. 412 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 412 din 10.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. MITREA RADIAN DIN LOCALITATEA OPRIȘENEȘTI, ORAȘUL IANCA, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de realizare 

1. 

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Uciderea suinelor din exploatația G.P. Mitrea Radian, 
RO3091990526, din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, 
județul Brăila  

-D.S.V.S.A.  
-U.A.T. 
-I.P.J. 
-C.L.C.B. 
-M.Ap.N. (doar 
pentru 
manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor 
sau izolați în alte locuri 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. Efectuarea anchetei epidemiologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire 
adăposturi și exploatații suspecte 

- D.S.V.S.A. 
- primării 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din 
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și 
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din 
exploatațiile suspecte, iar pentru celelalte specii doar cu 
acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre 
exploatație; orice persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în 
starea de sănătate a acestora   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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12. 
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte 
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD, 
în exploatațiile suspecte  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 
 

- Primăria orașului 
Ianca 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă 
porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor 
materialelor cu risc, din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind 
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor 
colaterale 
 

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea 
competentă locală poate aplica     măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria orașului 
Ianca 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în 
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării 
prezenței virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației 
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria orașului 
Ianca 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea 
competentă locală la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care 
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine 
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine 
africane spre informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria orașului 
Ianca 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea 
pestei porcine africane pe teritoriul U.A.T. Oraș Ianca, 
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria orașului 
Ianca 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria orașului 
Ianca 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul unității administrativ - 
teritoriale oraș Ianca, judeţul Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 11223/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11244/10.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul unității 
administrativ - teritoriale oraș Ianca, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină 
africană din G.P. Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11245/10.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul unității administrativ - teritoriale oraș Ianca, 
actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei orașului Ianca, 
județul Brăila, începând cu data de 10.09.2018, ora 16.00, până la stingerea bolii în unitatea 
administrativ - teritorială oraș Ianca afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 10.09.2018 
Nr. 413 
 

 

                                                         ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolboceanu Sebastian din 
localitatea Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, județul Brăila 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16945/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11268/10.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolboceanu 
Sebastian din localitatea Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11269/10.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bolboceanu Sebastian din localitatea 
Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, județul Brăila, întocmit de către Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
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Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 10.09.2018 
Nr. 414 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 414 din 10.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BOLBOCEANU SEBASTIAN  DIN LOCALITATEA CONSTANTIN 
GABRIELESCU, COMUNA BORDEI VERDE, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Bolboceanu Sebastian  

cuprinzând exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie determinată care 

va fi apreciată de către autoritatea 
veterinară locală și în care se va aplica 

măsura uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
-UAT 

- I.P.J. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 
Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană D.S.V.S.A. imediat 

dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
conform Anexa 1, localitatea Constantin 

Gabrielescu, comuna Bordei Verde, 
județul Brăila 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 
Completarea stocurilor de materiale și 

echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

  

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 

Bordei Verde, până la limita cotelor 
optime a efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinsecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
conform Anexei 1 localitățile: Bordei 

Verde, Viziru 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată. FV33 Viziru, FV40 Lișcoteanca 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Cristina din 
localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16946/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11266/10.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Cristina 
din localitatea Zamfirești, comuna Galbenu, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11267/10.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Cristina din localitatea Zamfirești, comuna 
Galbenu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.09.2018 
Nr. 415 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                                                                    Anexă la Ordinul 
Prefectului nr. 415 din 10.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. DINU CRISTINA DIN LOCALITATEA ZAMFIREȘTI, COMUNA GALBENU, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor receptive pe 
categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Dinu Cristina, 

RO0432330142 cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
- U.A.T. 

5 Se vor izola animalele afectate sau - M.V.L.P.I. din imediat - M.V.L.P.I. din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

cadrul C.M.V.I. 
- proprietarii 
exploatațiilor 

C.M.V.I. 
- proprietarii exploatațiilor 

 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 

- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan localitatea 
Zamfirești, Drogu, comuna Galbenu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 
Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

  

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri imediat 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 

aplicarea măsurilor D.D.D., în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de dezinfectante, insecticide, raticide 

și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

411 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
activitate mișcarea speciilor receptive - I.J.J. aplicate în jurul 

focarului 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 

U.A.T. Galbenu, până la limita cotelor 
optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 

(conform Anexei 1 la Plan): loc. 
Galbenu, Plăsoiu, Jirlău, Pântecani, 

Vișani, Câineni, Sătuc, comunele 
Robeasca, Ghergheasa, Bălăceanu, 

Amara - județul Buzău 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de 

viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată. FV25 Jirlău 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ciupitu Ion din localitatea 
Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16955/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11270/10.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ciupitu Ion 
din localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11271/10.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ciupitu Ion din localitatea Bărăganul, comuna 
Bărăganul, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.09.2018 
Nr. 416 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 416 din 10.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. CIUPITU ION DIN LOCALITATEA BĂRĂGANUL, COMUNA BĂRĂGANUL, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Ciupitu Ion, RO0428330517  
cuprinzând exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie determinată care 

va fi apreciată de către autoritatea 
veterinară locală și în care se va aplica 

măsura uciderii preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1, comuna Bărăganul, 
județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
- D.S.V.S.A. 
- primăriile imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere U.A.T.- lor din 

zona de protecție 
și de 

supraveghere 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- I.J.J. aplicate în jurul 

focarului 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 

Bărăganul, până la limita cotelor optime a 
efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
conform Anexei 1 localitățile: Tătaru, 

Victoria, Roșiori, comuna Scânteia, județul 
Ialomița 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 
 
 
 

4 
Evaluarea numărului și arealurilor de viață 

a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată. FV37 Bărăganul, FV45 Tătaru 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea autorităților 

veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Unirea, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 11237/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11282/10.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Unirea, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Buliga Romica, 
localitatea Unirea, comuna Unirea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11283/10.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Unirea, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Unirea, județul Brăila, începând cu data de 
10.09.2018, ora 16.00, până la stingerea bolii în comuna afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Buliga Romica, localitatea Unirea, comuna Unirea, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 10.09.2018 
Nr. 417 
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 11237/10.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11282/10.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Pintilie Lucian, 
localitatea Silistraru și din G.P. Sipoteanu Nicușor, localitatea Traian, comuna Traian, județul 
Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11284/10.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Traian, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Traian, județul Brăila, începând cu data de 
10.09.2018, ora 16.00, până la stingerea bolii în comuna afectată. 
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Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. 
Pintilie Lucian, localitatea Silistraru și din G.P. Sipoteanu Nicușor, localitatea Traian, comuna 
Traian, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 10.09.2018 
Nr. 418 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pintilie Lucian din 
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17000/11.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11306/11.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pintilie Lucian 
din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11307/11.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pintilie Lucian din localitatea Silistraru, comuna 
Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăla, 11.09.2018 
Nr. 419 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 419 din 11.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. PINTILIE LUCIAN DIN LOCALITATEA SILISTRARU, COMUNA TRAIAN, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție, cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile 

învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar în 
jurul G.P. Pintilie Lucian, RO0442390244,  
cuprinzând exploatațiile vecine, în care se 

va aplica măsura uciderii preventive cu 
scopul de a limita difuzarea bolii și cu 

respectarea Reg. CE nr. 1099/2009, în 
funcție de epidemiologia bolii și de riscul 
apreciat de către autoritatea veterinară 

teritorială 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 

animalelor) 
- proprietar 

3 
Evaluarea animalelor ucise în cadrul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar 

oficial 
- Primărie 

- proprietar 
13 Asigurarea de personal, materiale, utilaje și - D.S.V.S.A. imediat și - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
echipamente necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării acestuia 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

permanent - primari 
- administratorii S.C. 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană conform 

Anexa 1, localitatea Silistraru, comuna 
Traian, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 

cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale bolnave 
și găsite moarte și trimiterea lor pentru 

diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

permanent 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- AJVPS 

- AVP 
- LSVSAJ 

 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția în 

focar (în special stocuri de insecticide, 
raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 

acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Traian, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte 

de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 

mediu, S.G.A., D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
conform Anexei 1 localitățile: Tudor 

Vladimirescu, Lacu Sărat, Chiscani, Albina, 
Tichilești, Unirea, Traian, Scorțaru Vechi 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 
și efectuarea unui recensământ al acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată. FV31 Urleasca, FV11 Brăila, 

FV12 Tudor Vladimirescu, FV16 
Comăneasca, FV30 Oprișenești, FV10 

Tichilești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor mistreților 

cu stare de sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul porcilor 
pe drumurile publice sau private, 

excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 
au obținut aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
anunțării oricărei modificări a stării de 

sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 

veterinar zonal 

- administratori 
ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Sipoteanu Nicușor din 
localitatea Traian, comuna Traian, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17001/11.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11310/11.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Sipoteanu 
Nicușor din localitatea Traian, comuna Traian, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11311/11.09.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Sipoteanu Nicușor din localitatea Traian, 
comuna Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 11.09.2018 
Nr. 420 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 420 din 11.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. SIPOTEANU NICUȘOR DIN LOCALITATEA TRAIAN, COMUNA TRAIAN, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar în 
jurul G.P. Sipoteanu Nicușor, 

RO0442110101,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 

determinată care va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive cu 

scopul de a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 - proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1, localitatea Traian, 
comuna Traian, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 Prelevarea de probe de la animale - D.S.V.S.A. permanent - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 

pentru diagnostic de laborator 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Traian, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
- Instituția 

Prefectului      - 
până la 

eradicarea 
C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 
D.S.V.S.A. 

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

focarului Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
conform Anexei 1 localitățile: Movila 

Miresii, Comăneasca, Tudor Vladimirescu, 
Scorțaru Vechi, Silistraru, Unirea, 
Morotești, Urleasca, Țepeș Vodă 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată. FV11 Brăila, FV31 Urleasca, 

FV16 Comăneasca, FV12 Tudor 
Vladimirescu 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
Informarea și educarea crescătorilor sau 

deținătorilor de animale cu privire la  
- Instituția 
Prefectului 

permanent 
- Cancelaria 
Prefectului 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
efectuarea unei inspecții clinice pasive 

suinelor pe care le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a stării de 

sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 

veterinar zonal 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Buliga Romica din 
localitatea Unirea, comuna Unirea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 16999/11.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11315/11.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Buliga 
Romica din localitatea Unirea, comuna Unirea, județul Brăila; 
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 În baza referatului de aprobare nr. 11316/11.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Buliga Romica din localitatea Unirea, comuna 
Unirea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 11.09.2018 
Nr. 421 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 421 din 11.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BULIGA ROMICA DIN LOCALITATEA UNIREA, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Buliga Romica, 

RO0443640404,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 

determinată care va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive cu 

scopul de a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 

- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 - proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1, localitatea Unirea, 
comuna Unirea, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 Prelevarea de probe de la animale - D.S.V.S.A. permanent - dr. Gicu Drăgan, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 

pentru diagnostic de laborator 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

director executiv 
D.S.V.S.A. 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Unirea, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
- Instituția 

Prefectului      - 
până la 

eradicarea 
C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

pagubelor colaterale 
D.S.V.S.A. 

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

focarului Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

conform Anexei 1 localitățile: Morotești, 
Valea Cânepii, Traian, Lanurile, Gropeni, 

Tichilești, Silistraru, Albina 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 
delimitată. FV11 Brăila, FV31 Urleasca, 

FV39 Lanurile, FV10 Tichilești, FV9 
Tufești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
Informarea și educarea crescătorilor sau 

deținătorilor de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții clinice pasive 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- primării 
- administratori 

ferme suine 

- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină 
africană în S.C. Zenterente Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, 
județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 12520/12.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11364/12.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de 
pestă porcină africană în       S.C. Zenterente Company S.R.L. din localitatea Siliștea, 
comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11365/12.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în 
S.C. Zenterente Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila, 
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de 
„pestă porcină africană”. 

(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut 
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

 Avizat pentru legalitate  : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  
 Brăila, 12.09.2018 
 Nr. 424 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 424 din 12.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN S.C. ZENTERENTE COMPANY S.R.L. DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA 
SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada de 
realizare 

1. 

Punerea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte:  
S.C. Zenterente Company S.R.L. RO0440069010, din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila și 

continuarea investigațiilor pentru a confirma/infirma boala. 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă și producție la 
data suspiciunii și pentru fiecare categorie, să se precizeze 
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați tuturor categoriilor de porci din exploatație și pentru 

fiecare categorie, să se precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Administratorul 

exploatației 
- M.V. 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor 

prezenți în exploatația S.C. Zenterente Company S.R.L. din 
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor sau 

izolați 

- Administratorul 
exploatației 

- M.V. 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și 
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei 

porcine africane 

- Instituția 
prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- I.S.U. 

6. 
Punerea sub observație clinică a suinelor din S.C. Zenterente 

Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, 
județul Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 

Interzicerea ieșirii din exploatații a cărnii, a produselor din carne 
de porc, a materialului seminal, ovulelor sau a embrionilor de 

porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri 
susceptibile de a transmite pesta porcină africană 

 

- Administratorul 
exploatației 

- M.V. 
împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Se interzice intrarea sau ieșirea suinelor din exploatația suspectă 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

- Administratorul 
exploatației 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. Circulația persoanelor înspre și dinspre exploatație se face 
numai cu autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- M.V. 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și dinspre exploatație se 

face numai cu autorizarea scrisă a autorității competente 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 
- M.V. 

împuternicit 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Se vor folosi mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrarea și 

ieșirea din adăposturi de porci și a altor clădiri anexe din 
exploatație 

- Administratorul 
exploatației 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar de către orice 
persoană care intră și iese din exploatație 

- Administratorul 
exploatației 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13.  
Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate cu mare atenție 

înainte de a ieși din exploatație 

- Administratorul 
exploatației 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale 
- D.S.V.S.A. - 

M.V.O. 
Imediat și până la 

confirmare/infirmare 

15. Se vor vizita doar adăposturile care prezintă interes pentru 
inspecția în scopul anchetei epidemiologice inițiale 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

Verificarea prin inspecție și anamneză luată 
proprietarului/îngrijitorului de animale pentru animalele cu 
modificări ale statusului de sănătate, inclusiv termometria 

animalelor 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă porcină africană în 

scopul prelevării de probe pentru investigații de laborator 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Plasarea unui poster de avertizare cu textul "Intrarea interzisă, 
suspiciune pestă porcină africană", la intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

Verificarea măsurilor de biosecuritate în exploatație în ceea ce 
privește împrejmuirea exploatației, respectarea regulilor de filtru 

de către întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții 
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea 

porcilor, existența rampei de încărcare-descărcare, 
aprovizionarea cu furaje prin transbordare, asigurarea unei echipe 

de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea principiului 
"totul gol totul plin", la nivel de compartiment, hală sau adăpost 

- D.S.V.S.A. - 
M.V.O. 

- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

- Administratorul 
exploatației 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare 
medicului veterinar împuternicit pentru efectuarea zilnică a 

- Administratorul 
exploatației 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

442 

 

necropsiilor, prelevare, condiționarea și transportul probelor către 
laborator 

21. Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența 
pestei porcine africane a fost infirmată oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria 

comunei Siliștea 
- M.V. LIBERĂ 

PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. 
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = 
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, judeţul 
Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12520/12.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11366/12.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, 
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din S.C. Zenterente 
Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11367/12.09.2018; 
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
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transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, județul Brăila, începând cu data de 
12.09.2018, ora 12.00, până la stingerea bolii în comuna afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din S.C. 
Zenterente Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 12.09.2018 
Nr. 425 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Scorțaru Nou, 
judeţul Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 11398/12.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11403/12.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Scorțaru 
Nou, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Scorțaru 
Nou, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11404/12.09.2018; 
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 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Scorțaru Nou, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Scorțaru Nou, județul Brăila, 
începând cu data de 12.09.2018, ora 17.00, până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală 
sau stingere a focarelor din comuna Scorțaru Nou, după caz. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna 
Scorțaru Nou, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
  

Brăila, 12.09.2018 
Nr. 426 
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mitrea Radian din 
localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17020/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11466/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mitrea Radian 
din localitatea Oprișenești, orașul Ianca, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11467/13.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mitrea Radian din localitatea Oprișenești, 
orașul Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 13.09.2018 
Nr. 427 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 427 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. MITREA RADIAN DIN LOCALITATEA OPRIȘENEȘTI, ORAȘUL IANCA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a 

exploatațiilor care dețin suine și 
inventarierea animalelor receptive pe 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
categorii  

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Mitrea Radian, 

RO0433770195 cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată, 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. imediat 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - localitatea 
Oprișenești, orașul Ianca, județul 

Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri imediat 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 

efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 
U.A.T. Ianca, până la limita cotelor 

optime a efectivelor de mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

Agricultură Județeană 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 
(conform Anexei 1 la Plan) în 

localitățile: Movila Miresii, 
Comăneasca, Romanu, Țepeș Vodă, 
Plopu, Urleasca, Căldărușa, Bordei 

Verde, Perișoru, Constantin 
Gabrielescu 

D.S.V.S.A. imediat dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată FV30 
Oprișenești, FV21 Plopu, FV29 

Perișoru și FV22 Dedulești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- administratori 
ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirpac Marcel din 
localitatea Găvani, comuna Gemenele, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 
 Ținând cont de adresa nr. 17160/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11464/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
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protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirpac 
Marcel din localitatea Găvani, comuna Gemenele, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11465/13.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Chirpac Marcel din localitatea Găvani, comuna 
Gemenele, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 
Avizat 
Întocmit 

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
: Şef serviciu, Georgeta Adetu  
: Consilier, Cândea Cătălin 

 
Brăila, 13.09.2018 
Nr. 428 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 427 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. CHIRPAC MARCEL DIN LOCALITATEA GĂVANI, COMUNA GEMENELE, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine și 

inventarierea animalelor receptive pe 
categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Chirpac 

Marcel, RO0432600092 cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată, 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația animalelor și a 
persoanelor în locurile contaminate 

cu excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 

- A.P.M. 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - localitatea 
Găvani, comuna Gemenele, județul 

Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 

imediat 
- Medicii veterinari oficiali 

zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
- L.S.V.S.A.J. 

 
vânătoare 

10 Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 

efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 
U.A.T. Gemenele, până la limita 
cotelor optime a efectivelor de 

mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 
(conform Anexei 1 la Plan) în 

localitățile: Movila Miresii, 
Comăneasca, Romanu, Scorțaru 
Nou, Oancea, Sihleanu, Pitulați și 

Gurguieți 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 
supraveghere delimitată FV15 
Romanu, FV20 Siliștea, FV18 
Măxineni, FV38 Șuțești, FV31 

Urleasca, FV16 Comăneasca și FV12 
Tudor Vladimirescu 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
medicului veterinar zonal 

 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Banciu Mihai din 
localitatea Târlele Filiu, oraș Ianca, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17161/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11468/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Banciu Mihai 
din localitatea Târlele Filiu, oraș Ianca, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11469/13.09.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Banciu Mihai din localitatea Târlele Filiu, oraș 
Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăia, 13.09.2018 
Nr. 429 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 429 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BANCIU MIHAI DIN LOCALITATEA TÂRLELE FILIU, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor 

care dețin suine și inventarierea 
animalelor receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Banciu Mihai, 

RO0434020062,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 

determinată care va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive cu 

scopul de a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 Evaluarea animalelor ucise în cadrul - Instituția până la C.S.V.S.A.O., primar, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

Prefectului      - 
D.S.V.S.A. 

- Direcția pentru 
Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

eradicarea 
focarului 

reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația animalelor și a 

persoanelor în locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității competente 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1, localitatea Târlele Filiu, 
oraș Ianca, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 

permanent - dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pentru diagnostic de laborator - Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 
Ianca, până la limita cotelor optime a 

efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 
Evaluarea animalelor ucise în cazul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

conform Anexei 1 în localitățile: Berlești, 
Perișoru, Bordei Verde, Lișcoteanca, 

Ionești, Batogu și Zăvoaia 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV29 Perișoru, FV28 Batogu, 
FV40 Lișcoteanca, FV32 Zăvoaia, FV30 

Oprișenești și FV27 Mircea Vodă 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
anunțării oricărei modificări a stării de 

sănătate a animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit ori medicului 

veterinar zonal 

- administratori 
ferme suine 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 

I.S.U. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 

 

                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudose Ionel din 
localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17158/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11470/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudose Ionel 
din localitatea Lișcoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11471/13.09.2018; 
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 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Tudose Ionel din localitatea Lișcoteanca, 
comuna Bordei Verde, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăla, 13.09.2018 
Nr. 430 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 430 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. TUDOSE IONEL DIN LOCALITATEA LIȘCOTEANCA, COMUNA BORDEI 
VERDE, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea numărului 
de porci  deja bolnavi, morți sau susceptibili 

de a fi infectați în exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți 
proprietari 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
 

2 

Instituirea unei zone de control temporar în 
jurul G.P. Tudose Ionel, RO0429590088,  
cuprinzând exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată care va fi 
apreciată de către autoritatea veterinară 

locală și în care se va aplica măsura uciderii 
preventive pentru a limita  difuzarea bolii din 

focar 

 
- C.L.C.B. 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

imediat 
- C.L.C.B. 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

3 
Evaluarea animalelor ucise în cadrul 

măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală cât și a 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pagubelor colaterale - Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 

O.J.Z. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

-UAT 
imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 

 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic 
veterinar oficial 

- Proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic 
veterinar oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie să 

fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 

diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a 
confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar oficial 

- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

13 
Asigurarea de personal, materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru intervenția în 

focar, în scopul lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor din 

incinta exploatației, conform Reg. CE nr. 
1069/2009  și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
  

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană conform 
Anexa 1, localitatea Lișcoteanca, comuna 

Bordei Verde, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie să 

fie procesate/distruse sub supraveghere 
oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 

diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a 
confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat 
D.S.V.S.A. 

CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la limita 

dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 
U.A.T.- lor 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin MVZ 
și MVLP 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali - primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 

 

Imediat și până 
la ridicarea 
restricțiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

- personalul din 
cadrul: - I.S.U., 

I.P.J. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale bolnave 
și găsite moarte și trimiterea lor pentru 

diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. prin 
cele 45 de 

CSVC, MVLP 
ferme 

- Direcția Silvică 
- AJVPS 

- AVP 
- LSVSAJ 

 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea 

măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de intervenție 

în focar (în special stocuri de insecticide, 
raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 

acțiunile de combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- A.V.P. 

 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari zonali - 
personalul din cadrul 

I.P.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 

Bordei Verde, până la limita cotelor optime  
a efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până la 
eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte 

de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și deplasarea 
acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- reprezentanți A.P.M. 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 

conform Anexei 1 localitățile: Bordei Verde, 
Valea Călmățuiului, Zăvoaia, Batogu, 

Ionești, Târlele Filiu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 Identificarea tuturor exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ al acestora 

D.S.V.S.A.,  prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali - 

administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață a 
mistreților din zona de supraveghere 

delimitată: FV28 Batogu, FV29 Perișoru, 
FV30 Oprișenești, FV32 Zăvoaia, FV36 

Însurăței, FV39 Lanurile, FV40 Lișcoteanca, 
FV 43 Dudești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor mistreților 

cu stare de sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul porcilor 
pe drumurile publice sau private, excluzând, 
dacă este necesar, drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția aprobării de către 

autoritățile competente 
 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 

 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali - 

personalul din cadrul 
I.P.J., I.S.U. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 
au obținut aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din 

cadrul I.P.J., I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar de 

liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost utilizat 
la transportul porcilor nu poate părăsi zona 

fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 

 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali - 

personalul din cadrul 
I.P.J., I.S.U 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal;  I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z 
= Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale  
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                                                        ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cotet Mircea din 
localitatea Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17159/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11486/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cotet Mircea 
din localitatea Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11487/13.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cotet Mircea din localitatea Scorțaru Nou, 
comuna Scorțaru Nou, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 13.09.2018 
Nr. 431 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                    Anexă la Ordinul Prefectului nr. 431 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. COTET MIRCEA DIN LOCALITATEA SCORȚARU NOU, COMUNA SCORȚARU 

NOU, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții implicate 

în aplicare 
Perioada de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii 
de vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți 
sau susceptibili de a fi infectați în 

exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți proprietari 
 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control 
temporar în jurul G.P. Cotet Mircea, 

RO0439380011, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 

(suspecte) dintr-o arie determinată 
care va fi apreciată de către 

autoritatea veterinară locală și în care 
se va aplica măsura uciderii 

preventive, pentru a limita difuzarea 
bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: Instituției 

Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 

A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- U.A.T. 
imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- U.A.T. 

5 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea 
ori produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

imediat - D.S.V.S.A. 
- A.P.M. 

7 Carcasele porcilor morți sau uciși - D.S.V.S.A. imediat - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
trebuie să fie procesate/distruse sub 

supraveghere oficială 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și 

orice alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor izola în 

vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, se vor 

păstra în scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- proprietarii 
exploatațiilor 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- proprietarii exploatațiilor 
 

10 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, 

EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
exploatație infectată 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar exploatație 

infectată 

13 

Asigurarea de personal, materiale, 
utilaje și echipamente necesare 

pentru intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor din 
incinta exploatației, conform Reg CE 

nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - localitatea 
Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, 

județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși 

trebuie să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr suficient de 
probe de la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în momentul 

uciderii lor, pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului pestei 

porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 
imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la limita dintre zona de protecție și 

zona de supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile U.A.T.- 

lor din zona de 
protecție și de 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 
comerciale, fonduri de vânătoare, 

grădini zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

- administratorii S.C. 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 

imediat 
- Medicii veterinari oficiali 

zonali 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din 
specia suine din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar cu acordul 

D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- Medicii veterinari oficiali 
zonali 

- proprietar 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor domestice și 
înregistrarea tuturor modificărilor 

constatate în starea de sănătate a 
acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor de 
vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 

exploatație infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

11 

Completarea stocurilor de materiale 
și echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri 
de insecticide, raticide și mijloace de 

efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de animale 
din târguri de animale, expoziții, circ 

etc. care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali veterinari 
din cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând 
U.A.T. Scorțaru Nou, până la limita 

cotelor optime a efectivelor de 
mistreți 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

imediat până la 
eradicarea 
focarului 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

prin metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la intrarea 
și ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin 

porci 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- primari 
- D.S.V.S.A. 

 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor mașinilor 

agricole, combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și la deplasarea 

acestora dintr-o solă în alta 

- U.A.T. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- proprietar/utilizator 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- primari 
- Direcția pentru 

Agricultură Județeană 
- proprietar/utilizator 

18 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 

risc din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 

D.S.P. 
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 

Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 

Agricultură Județeană 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere 
pentru pesta porcină africană 
(conform Anexei 1 la Plan) în 

localitățile: Corbu Nou, Măxineni, 
Sihleanu, Găvani, Gemenele, 

Rîmnicelu, Boarca, Corbeni, Salcia 
Tudor, Ariciu 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 

executiv D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de 

suine și efectuarea unui recensământ 
al acestora 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor domestice. Toți 

porcii morți sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată declarați 

autorității competente, care procedează 
la investigațiile corespun- zătoare, în 

conformitate cu procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin cele 
45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari oficiali 
zonali 

- administratorii fermelor 
de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de 
viață a mistreților din zona de 

supraveghere delimitată: FV15 
Batogu, FV16 Comăneasca, FV17 
Corbu Vechi, FV18 Măxineni, FV19 

Racovița, FV38 Șuțești 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 Informarea Direcțiilor Silvice - Direcția Silvică permanent - director Direcția Silvică 
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Nr. 
crt. 

Măsura Instituții implicate 
în aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 
Județene și a filialelor A.J.V.P.S. 

privind obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de sănătate 

modificată și a cadavrelor acestora 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau 

private, excluzând, dacă este 
necesar, drumurile de deservire a 

exploatațiilor, cu excepția aprobării de 
către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona 
de supraveghere, indiferent de 

specie, este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor destinați 

abatorizării și a celor care au obținut 
aprobarea autorităților veterinare 

locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- Administratorii 
fermelor ovine, 
bovine, păsări 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

8 

Informarea și educarea crescătorilor 
sau deținătorilor de animale cu privire 

la  efectuarea unei inspecții clinice 
pasive suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării oricărei 
modificări a stării de sănătate a 

animalelor medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit ori 

medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 

- instituirea de filtre rutiere pentru 
controlul circulației suinelor, a 

produselor și subproduselor provenite 
de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali veterinari 
zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Zenterente Company 
S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17163/13.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11488/13.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Zenterente 
Company S.R.L. din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11489/13.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Zenterente Company S.R.L. din localitatea 
Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
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PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan 

 
Brăila, 13.09.2018 
Nr. 432 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 432 din 13.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE S.C. ZENTERENTE COMPANY S.R.L. 
DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- diferiți 
proprietari 

 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

C.M.V.I. 
- diferiți proprietari 

2 Controlul registrului de fermă 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- operatorul economic 
 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru 

lichidarea rapidă a focarelor de boală cât 
și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Uciderea suinelor din S.C. Zenterente 

Company S.R.L. - RO0440069010, 
conform cu Reg. CE nr. 1099/2009 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- operatorul 
economic 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- operatorul economic 

5 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 

CMVI 
- operatorul economic 

6 

Se vor izola animalele afectate sau 
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, de către 

comisia de inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- operatorul economic 
 

7 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 
necesitate se vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în vederea 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- operatorul economic 
- A.P.M. 
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aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
neutralizării - A.P.M. 

8 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 
- A.P.M. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 

- operatorul economic 
- A.P.M. 

9 

Ustensilele de grajd, așternutul, 
mijloacele de transport folosite și orice 

alte obiecte care pot fi purtătoare de virus 
se vor izola în vederea denaturării sau a 

dezinfectării, după caz 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- operatorul economic 
 

10 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
- operatorul 
economic 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

- operatorul economic 
 

11 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau infirma prezența 

virusului pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

12 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 

infectată 

13 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!", în locuri 
vizibile 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- operatorul 
economic 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- operatorul economic 
 

14 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 

15 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- operatorul economic 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexei 1 la Plan - localitatea 
Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- primari 

- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

3 
Catagrafierea tuturor suinelor din 

exploatații, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
M.V.O. din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. din S.C.-uri; 
- administratori S.C.; 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 - gestionarii fondurilor 

de vânătoare 

4 
Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T.-uri 
- operatorul 
economic 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

- operatorul economic 

5 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine, a furajelor și materiilor prime din 
zona de protecție, iar pentru celelalte 

specii doar cu acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul 
economic 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în jurul 

focarului 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- operatorul economic 
- personalul din cadrul: 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

6 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

7 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C., 

M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- L.S.V.S.A.J. 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

8 

Asigurarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare în caz de 

intervenție în focar (în special stocuri de 
dezinfectante, insecticide, raticide și 

mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratori S.C. 
 

9 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- operatorul 
economic 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 
- operatorul economic 

10 

Interzicerea aglomerărilor de animale din 
târguri de animale, expoziții, circ etc. care 
ar avea ca obiect de activitate mișcarea 

speciilor receptive 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

11 
Distrugerea cadavrelor animalelor 

suspecte de pestă porcină africană prin 
metode alternative 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- operatorul 
economic 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

- operatorul economic 

12 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor în 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- operatorul economic 
- reprezentanți A.P.M., 

Garda de mediu, 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
- operatorul 
economic 

S.G.A., D.S.P. 
- primari 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatațiile infectate; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși 
unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă 

semne de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană (conform Anexei 1 

la Plan) - localitățile: Cotul Lung, Cotu 
Mihalea, Oancea, Muchea, Baldovinești, 

Pietroiu, Cazasu, Mărtăcești, Tudor 
Vladimirescu, Romanu, Găvani 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali 

- administratorii 
fermelor de suine 

 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată 
 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

6 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere este interzisă în 

următoarele 7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor care au 

obținut aprobarea autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori 
medicului veterinar zonal 

 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

8 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea 
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor acestora 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru 

dezinfecție 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și până 
la ridicarea 
restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
 
 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: Stabilirea atribuțiilor pentru funcția publică corespunzătoare categoriei 
înalților funcționari publici de subprefect  al județului Brăila.  

 
 Având  în vedere: 

- prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului prefectului nr. 294/29.08.2016 privind Reorganizarea 
Instituției Prefectului-Județul Brăila; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului-
Județul Brăila; 
 - referatul nr. 11357/12.09.2018 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, 
achiziții publice și administrativ. 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și 
instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 

  
Prefectul județului Brăila emite prezentul 

       ORDIN: 
 

Art.1 Atribuțiile pentru funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 
de subprefect  al județului Brăila, sunt următoarele: 
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a) analizarea activității desfășurate de  serviciul public comunitar pentru eliberarea și 
evidența pașapoartelor simple și de serviciul public comunitar regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității 
acestora, pe care le înaintează prefectului; 

b) coordonarea activității secretariatului colegiului prefectural și urmărirea modului de 
îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului 
colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le 
înaintează prefectului; 
 c) verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative 
întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui 
stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale 
străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța 
Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 

d) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată aupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene; 

e) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter 
reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare 
a acestor legi. 

În calitate de funcționar de securitate: 
a) elaborează și supune aprobării prefectului normele interne privind protecția 

informațiilor clasificate, potrivit legii;  
b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate al Instituției 

Prefectului, pe baza propunerilor formulate de către toate structurile instituției și îl supune 
aprobării D.I.P.I./S.I.P.I., competent teritorial și prefectului, iar după aprobare, acționează 
pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate 
componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu D.I.P.I./S.I.P.I. pe linia protecției informațiilor clasificate; 
e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor 

clasificate și modul de respectare a acestora; 
f) consiliază conducerea Instituției Prefectului în legătură cu toate aspectele privind 

securitatea informațiilor clasificate; 
g) informează conducerea Instituției Prefectului despre vulnerabilitățile și riscurile 

existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri de înlăturare a 
acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai D.I.P.I./ S.I.P.I., potrivit competențelor 
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate; 

i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații 
clasificate; 

î) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor 
de acces la informații clasificate pentru Instituția Prefectului;  

j) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces 
pentru toate structurile instituției; 

k) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de 
instituție, pe clase și niveluri de secretizare; 

l) prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor 
de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate 
și, după caz, solicită sprijin D.I.P.I./ S.I.P.I.; 

m) efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a 
măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate; 

n) exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii; 
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o) avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor 
clasificate pentru toate structurile instituției;  

p) este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate pe 
linia INFOSEC, conform normelor în vigoare; 

q) pune la dispoziție șefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației 
și Comunicațiilor (C.S.T.I.C.) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la 
informații clasificate deținute de personalul Instituției Prefectului; 
Art.2 În lipsa prefectului, atribuțiile acestuia se asigură de către subprefect. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al 
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați. 

  
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

 Avizat pentru legalitate,  ȘEF SERVICIU,  Galan Dana-Florentina                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                    
Brăila, 14.09.2018 
Nr. 435                                                                                                                     

 

 

                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: modificarea Anexei la Ordinului prefectului nr.2 din 04.01.2018 privind  
alocarea la drepturi în anul 2018 a mijloacelor de transport auto şi realizarea activităţii 
de asigurare tehnică a autovehiculelor din parcul auto al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Brăila. 

 
 Având în vedere:  
- art.37 alin.(1) din Ordinul Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/01.09.2008 
pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.251/22.11.2010 pentru aprobarea Normei 
de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul 
administraţiei publice aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul de distribuție nr.423654/9 din 29.08.2018 emis de Ministerul Afacerilor Interne – 
Direcția Generală Logistică;  

Ţinând cont de referatul nr. 11396/12.09.2018 întocmit de Serviciul financiar-
contabilitate, resurse umane, achiziţii publice şi administrativ; 

În temeiul art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată; 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Anexa la Ordinul prefectului nr.2/04.01.2018 se modifică conform Anexei nr. 1 la 
prezentul Ordin. 
Art.2 Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului nr. 2/04.01.2018 privind  alocarea la 
drepturi în anul 2018 a mijloacelor de transport auto şi realizarea activităţii de asigurare 
tehnică a autovehiculelor din parcul auto al Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila, rămân 
nemodificate. 
Art.3 Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ va 
aduce la îndeplinire prezentul ordin. 
Art.4 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică al 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
          Avizat pentru legalitate, 
Brăila, 14.09.2018                    Galan Dana Florentina 
Nr. 437     
 

NEXA nr.1 LA ORDINUL PREFECTULUI nr. 437din 14/09/2018 
cu datele auto conf. art.37/Ordin MAI 599/2008 

 

Nr. 
crt
. 

Categoria 
conform 

prevederil
or normei 
de dotare 

Marca Tipul/varianta 
autovehiculului 

Nr. de 
înregistra

re 

Nr. de 
înmatricula

re 

Compartimen
tul la care se 
repartizează 

Locul de 
parcare 
(garare) 

 1.Autoturisme de transport persoane 
1. Autoturism VOLKSWAG

EN 
7L/ACBPEX11 

TOUAREG 
MAI 

22745 
BR - 05 - 

PJB 
Prefect Garajul 

instituției – 
Piața 

Independen
ței nr.1, 
Brăila 

2. Autoturism DACIA SR/DHD4/DUSTER MAI 
47002 

--------------- Prefect Garajul 
instituției – 

Piața 
Independen
ței nr.1, 
Brăila 

3. Autoturism 
M1G 

DACIA SD/HSDC5/HSDC5G/DU
STER 

MAI 
36810 

----------------
- 

Subprefect Garajul 
instituției – 

Piața 
Independen
ței nr.1, 
Brăila 

4. Autoturism 
M1G 

DACIA SD/HSDCV/HSDCVG/ 
DUSTER 

MAI44590 ----------------
- 

Serviciul 
Monitorizare 

Servicii 
Publice 

Deconcentrate
, Servicii 

Garajul 
instituției – 

Piața 
Independen
ței nr.1, 
Brăila 
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Comunitare de 
Utilități 
Publice, 

Situații de 
Urgență, 

Ordine Publică
5. Autovehicu

l special 
M1 

DACIA SD/LSDAB 
LOGAN 

MAI 
28411 

BR – 15 - 
PJB 

Serviciul 
financiar - 

contabilitate, 
resurse 
umane, 
achiziţii 

publice şi 
administrativ 

Parcarea 
Palatului 

Administrati
v, Piața 

Independen
ței nr.1, 
Brăila 

 2.Autoturisme (autospeciale) pentru munca operativă (specifică) 
1. 
 

Autovehicu
l special 

M1 

DACIA SD/LSDAB 
LOGAN 

MAI 
30793 

----------------
- 

Serviciul 
Public 

Comunitar 
Pentru 

Eliberarea și 
Evidența 

Pașapoartelor 
Simple 

Curtea 
imobilului - 

Calea 
Galați 

nr.18, Brăila

2. Autoturism 
M1 

DACIA SD/4SDAG/4SDAG4/LOG
AN 

MAI 
40536 

----------------
- 

Serviciul 
Public 

Comunitar 
Pentru 

Eliberarea și 
Evidența 

Pașapoartelor 
Simple 

Curtea 
imobilului - 

Calea 
Galați 

nr.18, Brăila

3. Autovehicu
l special 

M1 

DACIA SD/LSDAB 
LOGAN 

MAI 
30794 

----------------
- 

Serviciul 
Public 

Comunitar 
Regim 

Permise de 
Conducere și 
Înmatriculare 
a Vehiculelor 

Curtea 
imobilului - 

Calea 
Galați 

nr.18, Brăila

4. Autoturism 
M1 

DACIA SD/4SDE3/4SDE34/ 
LOGAN 

MAI 
41775 

----------------
- 

Serviciul 
Public 

Comunitar 
Regim 

Permise de 
Conducere și 
Înmatriculare 
a Vehiculelor 

Curtea 
imobilului - 

Calea 
Galați 

nr.18, Brăila

 
Intocmit, 

BERGHER ANDREI CONSTANTIN 
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grosu Toma din 
localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă     nr. 3/01.08.2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 17162/14.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată 
sub nr. 11538/14.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de 
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grosu Toma 
din localitatea Bărăganul, comuna Bărăganul, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11539/14.09.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grosu Toma din localitatea Bărăganul, comuna 
Bărăganul, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
    

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 
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Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
Brăila, 14.09.2018 
Nr. 438 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                     Anexă la Ordinul Prefectului nr. 438 din 14.09.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. GROSU TOMA DIN LOCALITATEA BĂRĂGANUL, COMUNA BĂRĂGANUL, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de 
vârstă și producție cu precizarea 

numărului de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile 

învecinate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de control temporar 
în jurul G.P. Grosu Toma, 

RO0428330133,  cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie 

determinată care va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii preventive cu 

scopul de a limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar 
pentru 

manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în cadrul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația necontrolată a 
animalelor și a persoanelor în locurile 

contaminate 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

- Medic veterinar 
Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele afectate sau moarte 
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în 

evidență a doua zi, de către comisia de 
inventariere 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 

-Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 

-Medic veterinar oficial 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori 
produsele obținute prin tăierea de 

necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 

- Medic veterinar 
oficial 

- proprietar 
- Primărie 

7 Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie - D.S.V.S.A. imediat - D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
să fie procesate/distruse sub 

supraveghere oficială 
- Primărie 

- proprietar 
- A.P.M. 

- Primărie 
- proprietar 

- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele 
de transport folosite și orice alte obiecte 

care pot fi purtătoare de virus se vor izola 
în vederea denaturării sau a dezinfectării, 

după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

9 

Furajele care au venit în contact cu 
animalele bolnave sau care sunt suspecte 

de contaminare, se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le administra altor 

animale 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
- Primărie 

- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial 

-DSVSA 
 

- Proprietar 
exploatație infectată 

12 

Afișarea posterelor de avertizare 
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 

- Primărie 
- proprietar 

 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 

CMVI 
-medic veterinar oficial 

- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, materiale, utilaje 
și echipamente necesare pentru 

intervenția în focar, în scopul lichidării 
acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

 

14 

Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor din 

incinta exploatației, conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

- proprietar 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție în jurul 
focarului de pestă porcină africană 

conform Anexa 1, localitatea Bărăganul, 
comuna Bărăganul, județul Brăila 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie 

să fie procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

imediat 

D.S.V.S.A. 
Primărie 

Proprietar 
APM 

3 

Prelevarea unui număr suficient de probe 
de la porci, în conformitate cu manualul de 
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru 
a confirma sau infirma prezența virusului 

pestei porcine africane 

D.S.V.S.A. 
CLCB 

imediat D.S.V.S.A. 
CLCB 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la 

limita dintre zona de protecție și zona de 
supraveghere 

- D.S.V.S.A. 
- primăriile 

U.A.T.- lor din 
imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zona de protecție 

și de 
supraveghere 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 

- primari 
- personalul din 

cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 

 

5 

Catagrafierea tuturor suinelor din 
gospodăriile populației, exploatații 

comerciale, fondurile de vânătoare, grădini 
zoologice 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

-S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin 
medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

-administratori S.C. 

6 Afișarea de panouri de avertizare în 
vederea limitării circulației în focar 

UAT-uri 
DSVSA 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor din specia 
suine din zona de protecție, iar pentru 

celelalte specii, doar cu acordul DSVSA 
Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- I.P.J. 
- I.J.J. 

- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 

ridicarea 
restricțiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 

- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 

S.P.F., I.S.U. 
 

8 

Efectuarea de inspecții clinice periodice a 
suinelor domestice și înregistrarea tuturor 

modificărilor constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 

D.S.V.S.A. 

9 
Prelevarea de probe de la animale 

bolnave și găsite moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. ferme 
- Direcția Silvică 

- AJVPS 
- AVP 

- LSVSAJ 
 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 

- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

10 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar 

D.S.V.S.A. 
Proprietar 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- proprietar 

 

11 

Completarea stocurilor de materiale și 
echipamente necesare pentru intervenția 
în focar (în special stocuri de insecticide, 

raticide și mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

 

imediat și 
pemanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- administratorii S.C. 
 

12 

Colectarea, înregistrarea, procesarea 
statistică a datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și eradicare a 

pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 
- director Directia 

Silvică 
- director A.J.V.P.S. 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

- proprietar 

13 
Interzicerea aglomerărilor de animale din 

specii receptive în târguri de animale, 
expoziții, circ etc. 

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

- I.P.J. 

imediat si până 
la ridicarea 
restricţiilor 

- primari 
- medicii oficiali 

veterinari din cadrul 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- I.J.J. aplicate în jurul 

focarului 
C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

 

14 

Efectuarea de vânători intensive pe 
fondurile de vânătoare aparținând UAT 

Bărăganul, până la limita cotelor optime a 
efectivelor de mistreți 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

Imediat până 
la eradicarea 

focarului 
 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

- proprietar 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 
Instalarea de dezinfectoare la intrarea și 

ieșirea din zonele infectate și în 
gospodăriile populației care dețin porci 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

17 

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, combine, 

tractoare, la ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o solă în alta 

-UAT 
-DADR 

-proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 

-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 

cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 

- Garda de mediu 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 

- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, 
S.G.A., D.S.P. 

- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în cazul 
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea 

rapidă a focarelor de boală cât și a 
pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      - 

D.S.V.S.A. 
- Direcția pentru 

Agricultură 
Județeană 

- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 

Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 

Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,  
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor 
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 

de boală. 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

1 

Delimitarea zonei de supraveghere pentru 
pesta porcină africană care cuprinde 
conform Anexei 1 localitățile: Victoria, 

Roșiori, Tătaru din județul Brăila și Valea 
Ciorii, Bucșa, Scânteia din județul Ialomița 

D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 

D.S.V.S.A. 

2 
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine 

și efectuarea unui recensământ al 
acestora 

D.S.V.S.A., prin 
cele 45 de 
C.S.V.C. 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice periodice  a 
suinelor domestice. Toți porcii morți sau 

bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității competente, care 

procedează la investigațiile corespun- 

D.S.V.S.A., prin 
cele 

45 de C.S.V.C., 
M.V.L.P. ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 

fermelor de suine 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zătoare, în conformitate cu procedurile 

stabilite în manualul de diagnostic 
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și arealurilor de viață 
a mistreților din zona de supraveghere 

delimitată. FV37 Bărăganul, FV45 Tătaru, 
FV35 Viișoara, FV43 Dudești, FV44 

Florica 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a 
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a 

colecta și transporta la LSVSAJ, pentru 
investigații de laborator, a tuturor 

mistreților cu stare de sănătate modificată 
și a cadavrelor 

- Direcția Silvică 
- A.J.V.P.S. 

- A.V.P. 
permanent 

- director Direcția 
Silvică 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 

private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și transportul 
porcilor pe drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, drumurile 
de deservire a exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile competente 

 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice din zona de 
supraveghere, indiferent de specie, este 

interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția 
porcilor destinați abatorizării și a celor care 

au obținut aprobarea autorităților 
veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

- administratori 
ferme ovine, 

bovine, păsări 
 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 

C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 

I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Informarea și educarea crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu privire la  

efectuarea unei inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și obligativitatea 

anunțării oricărei modificări a stării de 
sănătate a animalelor medicului veterinar 

de liberă practică împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primării 

- administratori 
ferme suine 

permanent 

- Cancelaria 
Prefectului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul care a fost 
utilizat la transportul porcilor nu poate 

părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul 

circulației suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la aceștia 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 

- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 

I.S.U. 
 

 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar 
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; 
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: reorganizarea Comisiei Locale Unirea pentru Inventarierea Terenurilor 
  
 Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere adresa Primăriei comunei Unirea nr. 3863/2018 înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 11473/2018; 
 Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 11473/2018; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

ORDON: 
 
Art.1 Se reorganizează Comisia locală Unirea pentru Inventarierea Terenurilor agricole, cu 
sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al 
unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate şi 
va avea următoarea componenţă:  

1.   Ioan Ungureanu Primarul comunei Unirea Preşedinte 
2.  Rodica Alina 

Badiu 
Secretarul comunei Unirea Membru 

3.  Vladimir-Valentin 
Mustață 

Reprezentant al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Brăila 

Membru 

4.  Nicușor Petrache Specialist cadastru autorizat Membru 
5.  Domnica Matinca Reprezentant al O.C.P.I. 

Brăila 
Membru 

6.  Cornel Costea Reprezentant al Regiei 
Naţionale a Pădurilor - 

ROMSILVA 

Membru 

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 180/10.05.2018 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat Primăriei comunei 
Unirea, O.C.P.I. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.  

 
PREFECT, 

                                                      George-Adrian PALADIrasemneză                                                             
relian ŢIRIPA 
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN 
 
Brăila, 14.09.2018 
Nr. 439 
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                                                       ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, judeţul 
Brăila   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 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 şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ținând cont de adresa nr. 12551/14.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
11545/14.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T. Chiscani, județul Brăila; 
 În baza referatului de aprobare nr. 11546/14.09.2018, în  temeiul  prevederilor art. 26, alin. 
(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Chiscani, actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 
259/12.07.2018, la sediul Primăriei Chiscani, județul Brăila, începând cu data de 14.09.2018, ora 
17.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială afectată. 
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T. 
Chiscani, județul Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe 
site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului 
Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 14.09.2018 
Nr. 440 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.69 
din 27 septembrie 2018 

 
pentru: stabilirea amplasamentului și edificarea soclului monumentului ‹‹Hora Unirii››, 
realizat în cadrul activităților de aniversare a Centenarului României 
 

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 
septembrie 2018; 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.36/29.03.2018 privind asocierea Orașului Ianca, prin Consiliul 
Local, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean, pentru organizarea Simpozionului Național 
de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 
2018. 
- obligațiile asumate de Consiliul Local al Orașului Ianca, prevăzute la pct.2.3 din Acordul de 
asociere, în privința finanțării cheltuielilor pentru stabilirea amplasamentului și edificarea 
soclului monumentului; 
- acordulmutualdintre reprezentanții localităților asociate,de la finalul Simpozionului Național 
de Sculptură Monumentală ‹‹Nicăpetre›› din data de 13 septembrie 2018, potrivit căruia 
Orașului Ianca i-a revenit monumentul intitulat ‹‹Hora Unirii››, respectându-se astfel și dorința 
autoarei proiectului-sculptorița Ana Maria Negară, o lucrare ce duce cu gândul la o floare cu 
petale deschise, concepută în ideea de captator şi emițător de energie pozitivă, o horă a 
unirii celor patru elemente definitorii: apă, foc, aer şi pământ; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu planul de 
amplasament al monumentului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 
alin.(1) lit.b) din Legeaadministraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 (1) Monumentul ‹‹Hora Unirii››, realizat în cadrul Simpozionului Național de Sculptură 
Monumentală ‹‹Nicăpetre››, ediția a-III-a, în perioada 6 august-15 septembrie 2018, dedicat 
aniversării Centenarului României, se amplasează pe esplanada din zona Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, vis-a-vis de Monumentul Eroilor din fața Casei de cultură „Ion 
Theodorescu Sion„. 
        (2) Terenul face parte din domeniului public al orașului Ianca și este identificat prin 
Planul de situație și detaliere anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 (1) Se aprobăedificarea soclului monumentului ‹‹HORA UNIRII››, din bloc de marmură 
de Rușchița-portocal, având dimensiunile L= 270 cm, l= 100 cm și H= 35 cm. 
         (2) Finanțarea cheltuielilor pentru edificarea soclului și amplasarea monumentului se 
asigură din bugetul local, capitolul 672A0306710130-cultură, în limita sumei de 15.000 lei. 
      (3) Monumentul și zona de protecție a acestuia vor fi evidențiate în noul Plan Urbanistic 
General al Orașului Ianca. 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului, care va 
întreprinde demersurile la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru clasarea ca 
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monument istoricreprezentativ pentru patrimoniul cultural local, potrivit Legii nr.422/2001-
republicată,privind protejarea monumentelor istorice. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                            SECRETARUL ORAŞULUI 
  ȘTEFAN MARCEL MITREA                                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.53 
din 07 august 2018 

 
privind: atribuirea unui teren în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 domnului 
Gurlea Cristian în vederea construirii unei locuințe proprietate personală 
 

Consiliul Local al comunei Jirlău, 
 Având în vedere:  
- Cererea nr. 4956/16.07.2018 prin care dl Gurlea Cristian, domiciliat in comuna Jirlau, 
judetulBraila, solicita atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala in conditiile Legii 15/2003;   
- Dispozitiile art. 4 si art. 5 din Leea nr.15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;  
- Dispozitiile art. 5 din Normele metodologice penru aplicarea legii, aprobate prin H.G. nr. 
896/2003;  
- Dispozitiile HCL nr. 19/2011 privind validarea inventarului terenurilor care pot fi atribuite 
tinerilor pentru realizarea de locuinte proprietate personala; 
- Procesul verbal nr.5381/31.07.2018 al comisiei constituite in baza Dispozitiei primarului 
nr.114/05.03.2018, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita a unui teren, Cvartal 45 
Lot 72 in suprafata de 950 mp, inscris in carea funciara nr.72431; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control. 
 Ţinând cont de prevederile art.15 lit. c), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă cererea domnului Gurlea Cristian domiciliat in comuna Jirlau, judetul Braila 
si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 950 mp, Cvartal 45, Lot 72, str. Viilor 
nr. 9, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii 15/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Art.2 Beneficiarul terenului aprobat potrivit art. 1 este obligat sa inceapa construirea locuintei 
in termen de un an de la data incheierii contractului de atribuire in folosinta gratuita a 
terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare .  
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se 
retrage beneficiarului dreptul la folosinta gratuita asupra terenului in cauza .   
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotatrari se insarcineaza primarul prin 
compertimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului.   
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

495 

 

Art.5 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişareşi va fi înaintată celor interesaţi. 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
     NEGOITĂ ŞTEFAN                                                                           CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.54 
din 07 august 2018 

 
privind: modificarea și actualizarea Inventarului Bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Jirlău, județul Brăila 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
În baza expunerii de motive a Primarului comunei Jirlau; 
Având în vedere: 

- Art. 1, lit. a) din H.C.L. Jirlau nr. 39/31.05.2018 privind Modificarea si completarea 
Inventarului Bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jirlau, judetulBraila;  
- H.C.L. Jirlau nr. 37/31.05.2018 privind modificarea prin diminuare a suprafetei concesionate 
in baza contractului de concesiune nr.7/16.06.2005 incheiat intre Consiliul Local Jirlau si SC 
STEELEXIM SRL Bucuresti, ca urmare a solicitarii concesionarului; 
- Referatul secretarului comunei Jirlau; 
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Dragut Daniel; 
- Extrasul de carte funciara privind numarul cadastral 72455, Tarla 22, Parcela 338/1 privind 
terenul intravilan in suprafata de 3.259 mp, de asemenea si extrasul de carte funciara privind 
numarul cadastral 72457, Tarla 22, Parcela 338/2 privind terenul intravilan in suprafata de 
6.741 mp 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 
şijudeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr., 7/1996, a cadastrului şipublicităţii imobiliare, 
republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

Raportul de avizare alComisiei pentru pentruprobleme de dezvoltareeconomico-
socialebugetfinanţe, administrareadomeniului public şiprivat al comunei, agricultură, 
gospodărirecomunală , protecţiamediului, serviciişi control. 
În conformitate cu Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Jirlau, judetulBraila”, însuşită prin HCL nr. 52/25.10.2017. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,  
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1  Se aproba modificarea si actualizarea Inventarului Bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Jirlau, judetul Braila, conform Anexa parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Pozitiile numerelor curente din Anexa 18 – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Jirlau, judetulBraila”, însuşită prin HCL nr. 52/25.10.2017,inscrise din 
eroare de la nr. 3 la nr. 5, de la nr. 5 la nr. 11, de la nr. 17 la nr. 19, de la nr. 26 la nr. 28 si de 
la nr. 29 la nr. 31 se vor renumerota corespunzator. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Jirlau prin 
aparatul propriu de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Braila, 
deasemenea si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 cu un număr de  13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
     NEGOITĂ ŞTEFAN                                                                           CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.55 
din 07 august 2018 

 
privind: aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar și 
modificarea listei de investiții în anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Avand in vedere: 

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind virarea de 
credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si modificarea listei de investitii. 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;    
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
- prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei 
Jirlau pe anul 2018; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.ași art.115 
alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si modificarea 
listei de investitii in anul 2018, conform anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 cu un număr de  13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
     NEGOITĂ ŞTEFAN                                                                          CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.56 
din 07 august 2018 

 
privind: actualizarea și modificarea organigramei și a statului de funcții a personalului 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlău 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea si modificarea 
organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
H.C.L. nr. 44/2018 privind actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a 
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Dispozitia primarului comunei Jirlau nr. 270/27.07.2018 privind mutarea definitiva a  
doamnei  Puiu Gianina in functia publica de executie de referent superior in cadrul 
compartimentului Stare civila si resurse umane, in urma careia postul de referent superior, 
clasa III, în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe a devenit vacant; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de 
dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia 
pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamintsanatate,cultura,protectiesociala,activitati sportive si 
de agrement. 

În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, de asemenea si art. 107, alin. (2), 
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lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
                                                                 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Incepand cu data emiteriiprezentei, se aproba actualizarea si modificarea organigramei 
si a statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau 
prin transformarea functiei publice vacante de executiede referent superior, clasa III, studii 
medii, în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe in functia publica 
vacanta de executie de consilier superior, clasa I, studii superioare, în cadrul 
compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, conform anexei, organigrama si stat de 
functii, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate care au obligatiaincadrarii in cheltuielile de personal potrivit 
noii structuri organizatorice. 
Art.3 Prezenta hotărâreva fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretaruluicomunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 cu un număr de  13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
     NEGOITĂ ŞTEFAN                                                                          CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.57 
din 07 august 2018 

 
privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Jirlău, județul Brăila  pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Avand in vedere: 

- Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau , în calitate de iniţiator al 
proiectului de hotărâre,  
- Analizând raportul de specialitate   întocmit de Secretarul al comunei JIrlau;       
         În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
         Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
        Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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        În temeiulart. 38  art. 45 şi art. 46 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
comunei  Jirlau pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau, 
în calitate de ordonator principal de credite. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 07 august 2018 cu un număr de  13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
     NEGOITĂ ŞTEFAN                                                                          CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.58 
din 07 septembrie 2018 

 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul Local Jirlau, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de07.09.2018; 
Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001; 
În temeiul art. 4,5 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Doamna consilier Purice Mirela este aleasa preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 3 luni, şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de 
şedinţă şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.59 
din 07 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei  Jirlău, 
județul Brăila, pe anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Avand in vedere: 

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018. 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;    
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
- prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei 
Jirlau pe anul 2018; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Comunei  Jirlău, judetul 
Braila pe anul 2018,conform anexei la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.60 
din 07 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea Programului manifestărilor și a structurii veniturilor și cheltuielilor 
de organizare a Zilei Comunei Jirlău în anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare intocmit de primarul Comunei Jirlau; 
- H.C.L. nr. 58/2008 privind aprobarea statutului comunei prin care a fost  stabilita data 
privind organizarea zilei comunei; 
- H.C.L. nr. 59/07.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate: Comisia pentru probleme de dezvoltare 
economico-sociale buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control; Comisia pentru 
administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement. 

În temeiul art. 36. alin. 6 lit. a pct 4, art. 43 alin. 1, art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 
 
                                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba Programulmanifestarilor si structura veniturilor si cheltuielilor de organizare a 
Zilei Comunei Jirlau in anul 2018” conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza ordonatorul principal de 
credite prin compartimentele de specialitate ale acestuia. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.61 
din 07 septembrie 2018 

 
privind: însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Jirlău a bunurilor de retur 
inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei a 
unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei a 
unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
 Avand in vedere: 
- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DunareaBraila 
prin care se solicita adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ 
Teritoriale a hotararilor, pentru indeplinirea masurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa; 
- Adresa nr.23157 din 02.08.2018 a SC Compania de Utilitati Publice DunareaBraila SA, 
inregistrata la Unitatea noastra Administrativ Teritoriala sub nr.5502 din 06.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat : 
- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 07.06.2018 de catre Comisiile Operative 
de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4616 din 03.06.2018 la 
UAT Comuna Jirlau si sub nr.16306 din 07.06.2018 la Operator, cu Anexele - parte 
integranta; 
- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 07.06.2018 de catre Comisia Centrala de 
Inventariere a Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4617 din 03.07.2018 la UAT 
Comuna Jirlau si sub nr.16307 din 07.06.2018 la Operator; 
- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apa al Comunei Jirlau inregistrat sub nr.16308 din 07.06.2018 la 
Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in 
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea inventarierii de catre organele 
deliberative ale UAT - 
- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor 
bunuri si la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri - apartinand UAT - ; 
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- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile 
Delegarii, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - Principiile de 
Baza ale Serviciilor –  
din Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului - din Capitolul III - Partile Contractante - din Titlul I - 
Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, referitoare la stabilirea in 
timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a aprobariicasarii bunurilor de catre organul 
deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului ; 
- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul 
public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile Art.23 din 
Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la casarea si valorificarea 
bunurilor casate, apartinand UAT; 
- prevederile literelor m) si n) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din 
Dispozitii Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - 
Modificat si Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jirlau; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se insuseste inventarul bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa 
al UAT Comuna Jirlau, conform Procesului verbal de inventariere nr.4616/16306/2018 - 
Anexele nr.1, nr.3, nr.7, nr.11, nr.13, nr.19, nr.21 si nr.23 - parte integranta din prezenta 
Hotarare. 
         (2) Procesul verbal de inventariere nr.4616/16306/2018 cu Anexele - parte integranta 
constituie Anexa la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018. 
Art.2 Se aproba apartenenta la domeniul public al Comunei Jirlau a bunurilor de retur 
aferente sistemului public de alimentare cu apa, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 la 
Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Jirlau a bunurilor 
de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.3 la Procesul 
verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Jirlau, a bunurilor 
de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.7 la Procesul 
verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus, in vederea scoaterii din functiune, casarii 
si valorificarii, in conditiilelegislatiei in vigoare. 
Art.5 Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor prevazute la Art.4 
de mai sus. 
Art.6 (1) Se imputerniceste Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DunareaBraila SA, 
sa efectueze operatiunile de scoatere din functiune, demontare, dezafectare, (altele) si 
valorificare a bunurilor prevazute la art.4 de mai sus, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
         (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente 
operatiunilorprevazute la alin.(1), vor fi virate de catre Operator - Delegatarului UAT Comuna 
Jirlau - si se fac venit la bugetul local. 
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Art.7 Operatorul si Delegatarul isi vor actualiza si se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidentei contabile a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa al Comunei 
Jirlau, in baza prevederilor prezentei Hotarari.  
Art.8 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin grija 
secretarului Comunei si va fi comunicata pe email sau pe fax, imediat dupa adoptare, 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DunareaBraila si Operatorului SC Compania de 
Utilitati Publice DunareaBraila SA. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.62 
din 07 septembrie 2018 

 
 
privind: preluarea contractului de concesiune nr. 4352/28.07.2011 de către dl. Bulancea 
Gheorghe de la concesionarul Crîngău Dumitru, ca urmare a vanzării construcției 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
 Având în vedere: 
- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributiiincasare si urmarire a contractelor 
de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- solicitarea Bulancea Gheorghe nr. 5833/23.08.2018 de preluarea a contractului de 
concesiune nr.4352/28.07.2011; 
- Contractul de vanzarecumparare a constructiei aflate pe terenul concesionat autentificat de 
Biroul Individual Notarial Anghel Raluca-Catrinel-Elena, sub numarul 1155/23.08.2018;  
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control. 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115 
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba preluarea contractului de concesiune nr.4352/28.07.2011 de catre dl. 
Bulancea Gheorghe de la concesionarul Cringau Dumitru, ca urmare a vanzarii constructiei, 
avand ca obiect suprafata de 945 mp situat in comuna Jirlau, str. Nucilor nr. 2 . 
Art.2 Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.  
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Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin 
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.   
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin 
afişareşi va fi înaintată celor interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.63 
din 07 septembrie 2018 

 
privind: actualizarea și modificarea organigramei și a statului de funcții a personalului 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlău 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Având în vedere: 

- Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea si modificarea 
organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- H.C.L. nr. 56/2018 privind actualizarea si modificarea organigramei si a statului de functii a 
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau, judetul Braila; 
- Dispozitia primarului comunei Jirlau nr. 302/03.09.2018 privind mutarea definitiva a  
doamnei  PURICE THEODORA OANA in functia publica de executie de consilier asistent in 
cadrul compartimentului Registrul agricol, consultanta agricola, in urma careia postul de 
consilier asistent, clasa I, în cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe a 
devenit vacant; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de 
dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia 
pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor 
cetăţenilor si Comisia pentru invatamintsanatate,cultura,protectiesociala,activitati sportive si 
de agrement. 

În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, de asemenea si art. 107, alin. (2), 
lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Incepand cu data emiteriiprezentei, se aproba actualizarea si modificarea organigramei 
si a statului de functii a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau 
prin transformarea functiei publice vacante de executiede consilier asistent, clasa I, studii 
superioare din  cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe in functia publica 
vacanta de executie de consilier superior, clasa I, studii superioare din cadrul 
compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, conform anexei, organigrama si stat de 
functii, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin 
compartimentele de specialitate care au obligatiaincadrarii in cheltuielile de personal potrivit 
noii structuri organizatorice. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului comunei. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.64 
din 07 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Jirlău, județul Brăila  pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau , în calitate de 

iniţiator al proiectului de hotărâre,  
          Analizând raportul de specialitate   întocmit de Secretarul al comunei JIrlau;       
          În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
          Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
          Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiulart. 38  art. 45 şi art. 46 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
comunei Jirlau pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau, 
în calitate de ordonator principal de credite. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 7 septembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.65 
din 14 septembrie 2018 

 
privind: aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Jirlău, 
județul Brăila, pe anul 2018 și a listei de investiții pe anul 2018 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Avand in vedere: 

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018; 
- Adresa nr.52883/11.09.2018 emisa de catre D.G.R.F.P. Galati, Administratiajudeteana a 
Finantelor Publice Braila privind repartizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor din 
bugetul local; 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau; 
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;    
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
- prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei 
Jirlau pe anul 2018; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.ași art.115 
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările ş icompletările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, 
judetulBraila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018, conform anexei la prezenta 
hotarare. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul 
compartimentului financiar contabil. 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor 
interesaţi. 
 
Adoptată în şedinţa din 14 septembrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău și pe pagina proprie de internet. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA JIRLĂU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.66 
din 14 septembrie 2018 

 
privind: stabilirea unui ajutor de urgență pentru doamna Moise Nadia pentru caz 
medical grav 
 

Consiliul Local al Comunei Jirlău, 
Avand in vedere: 

- prevederile art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.24 si art.25 din Legea 116/2002 ; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local Jirlau nr. 47/30.07.2010 privind stabilirea situatiilor 
care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art. 28 din 
Legea 416/2001; 
- raportul de specialitate al serviciului de asistenţă socială; 
- referatul de aprobare al primarului comunei; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale  buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală , protecţia mediului, servicii şi control. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a pct.2 şi ale art.45 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 a administraţieipublice locale, republicată cu modificărileşicompletărileulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se stabileste si acorda suma de 5.000 lei reprezentand ajutor de urgenta acordat 
doamnei Moise Nadia pentru caz medical grav. 
Art.2 Serviciul de asistenţă socială va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3 Secretarul comunei Jirlău va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilorşi persoanelor interesate prin serviciul de asistenţă socială. 
 
Adoptată în şedinţa din 14 septembrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR 
        PURICE MIRELA                                                                           CIOATĂ ION 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.50 

din 27 septembrie 2018 
 
privind:  rectificarea bugetului local pe  anul  2018 
 
           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 27.09.2018; 
           Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a d-nei Primar 
- Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu 
privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local  ; 
- Adresa nr.52883/11.09.2018 a DGFP Braila si a Deciziei nr.11/11.09.2018 privind 
repartizarea rectificarii sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate. 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
           In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice 
Locale; 
           In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.500/2002 privind finantele publice; 
           In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal  ;  
           In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile 
ulterioare privind administratia publica locala, 
 
                                                                 HOTĂRĂȘTE:    
                                                                         
Art.1 Se rectifică bugetul local cu suma de  + 241  mii lei repartizate in trim.III.2018 
Art.2 Se rectifica bugertul local cu sumqa de -134 mii lei(trim.III – 48 mii lei si trim.IV-86 mii 
lei.Diferenta de 107 mii lei vor fi repartizati astfel: 
Cap. 65.02.20         = 15.000 lei Scoala Romanu 
Cap. 67.02.71         =  40.000 lei Biserica Ortodoxa Romanu 
Cap. 67.02.59          =    5.000 lei ASC Romgal Romanu 
Cap. 67.02.10          =    3.000 lei cheltuieli salariale cultura 
Cap. 51.02.20.01.09 =  10.000 lei cadouri pentru copii cu ocazia sarbatorilor de iarna de la 
Scoala Romanu si   Gradinitele Romanu si Oancea. 
Cap. 61.02.20.          =  10.000 lei cheltuieli cu prevenirea virusului pestei porcine africane. 
Cap.51.02.20.01.30  =  19.000 lei alte cheltuieli cu bunurile si serviciile-administratie. 
Cap. 74.02.20.           =   5.000 lei cheltuieli cu spatiul verde (la sosea) la Cimitirul Romanu 
deoarece a  inceput sa fie folosit pentru parcare autocamioane-tiruri. 
Art.3 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate, va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare.  
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Art.4 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună, va face publică prin orice mijloace de 
informare Instituției Prefectului, Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și tuturor 
persoanelor interesate. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                                    
                                                                                                                 SECRETAR 
       CALU NECULAI                                                              ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.51 

din 27 septembrie 2018 
 

privind: anularea HCL nr.7 și 8/23.01.2018 pentru acordarea unor bonificații la plata cu 
anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de către contribuabili, 
personae fizice, până la data de 31.03.2018, pentru anul fiscal 2018 și aprobarea 
impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2018 și a Regulamentului de 
adoptare a acestora 
 

Avand in vedere: 
- Adresa nr.3494 din 18.03.2018 a Institutiei Prefectului-judertul Braila; 
- Legea nr.340/2004 privind Prefectul si Institutia Prefectului; 
- Avizele comisiilor de specialitate; 
- Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal  
și  HG nr.1/2016 ,modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
- OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul  de Procedură Fiscală; 

In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele 
publice    locale; 
           In baza Legii nr.351\2001 ,modificată,privind planul de amenajare al localitatilor si 
Planul Urbanistic General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 
           Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
           In temeiul art. 45, alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare  privind administratia publica locala; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. unic Se anulaza  HCL nr.7 si 8/23.01.2018 pentru acordarea unor bonificații la plata cu 
anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat de către contribuabili, personae 
fizice,pănă la data de 31.03.2018, pentru anul  fiscal  2018 si aprobarea impozitelor și taxelor 
locale speciale pentru anul  fiscal  2018  si a Regulamentului de adoptare a acestora. 

Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului si tuturor persoanelor interesate. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                
                                                                                                                 SECRETAR 
       CALU NECULAI                                                              ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.62 

din 09 octombrie 2018 
 
privind: modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 
 

Consiliul local al comunei  Galbenu , judetul Braila  întrunit în şedinţa  ordinara la data 
de 09.10.2018, 

Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu  privind aprobarea bugetului 
comunei Galbenu pe anul 2018,  Referatul de specialitate;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice 

locale actualizată, 
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi 

actualizată, privind administraţia publică locală, 
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată 

privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea  Bugetului  local de venituri si cheltuieli al comunei Galbenu pe 
anul 2018, in conformitate cu anexele nr.1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare.  
Art.2  Se aproba  Lista de investitii din bugetul local. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Galbenu  şi compartimentul de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Galbenu. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                        SECRETAR 
        BACIU MARIAN                                                                                ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.63 

din 09 octombrie 2018 
 
privind: aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Galbenu, județul 
Brăila, care au împlinit 50 ani de căsătorie în anul 2018 
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 Consiliul Local  al comunei Galbenu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara din data 
de 09.10.2018, 

Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Galbenu; 
- Expunerea de motive a Primarului  comunei Galbenu; 
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Galbenu; 
- Prevederile HCL nr.17/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local aferent anului financiar 
2018; 
       In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a), art.45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.b), alin.3, 
lit.a)si b) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba fondul de premiere al cuplurilor din comuna Galbenu, judetul Braila care au 
implinit 50 ani de casatorie in anul 2018; 
Art.2 Se acorda suma de 500 lei pentru fiecare cuplu care s-a casatorit in comuna Galbenu 
si a domiciliat in comuna Galbenu in toata aceasta perioada; 
Art.3 Plata sumei se va face din bugetul local al comunei Galbenu, sumele vor fi acordate pe 
baza copiei certificatului de casatorie; 
Art.4 Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Braila in vederea exercitarii 
controlului de legalitate, cu sprijinul Compartimentului „Stare Civila” si Biroului Contabilitate.                 
Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Galbenu, judetul 
Braila, prin aparatul propriu, iar prin grija secretarului se va aduce la cunostinta publica si 
comunicata tuturor institutiilor si celor interesati. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                        SECRETAR 
        BACIU MARIAN                                                                                ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.42 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni 
 

Consiliul Local Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara de  lucru din data 
de 26.09.2018, 
 Având în vedere prevederile art. 35, alin 1 şi a art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Alegerea domnului BRACACIU RADIAN, preşedinte de şedinţă pentru o perioada 
de trei luni. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.43 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea  reactificării bugetului local  și bugetul activităților finanțate integral 
din venituri proprii pe anul 2018 
  

Consiliul Local al comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 26.09.2018 

Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate; 
- Adresa 52883/2018 a DGFP Braila; 

Având în vedere:  
- Legea bugetului de stat nr.2/2018; 
- prevederile art.19 si art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice   locale cu 
modificarile si      completarile ulterioare;    

In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica  locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 a) Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr.1 la prezenta. 
         b)  Se aproba  lista de investitii ca anexa a bugetului local, pe anul 2018. 
Art.2 a)Se aproba rectificarea bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii  pe 
anul 2018, conform anexei nr.2 la prezenta. 
         b) Se aproba  lista de investitii ca anexa a bugetului activitatilor finantate integral din 
venituri proprii, pe anul 2018. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului  comunei  Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.44 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de Funcții a aparatului 
de specialitate al primarului  
 

Consiliul local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 26.09.2018, 
Avand in vedere: 

- Nota de fundamentare a Primarului comunei Baraganul; 
- Referatul intocmit de secretarul comunei Baraganul; 
- prevederilor O.U.G. nr, 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind 
finantele publice locale;   
- adresa Instituţiei Prefectului Judetului Braila, Nr. 10280/21.08.2018, înregistrată la Primăria 
comunei Baraganul cu Nr. 5183/22.08.2018; 
- Punctul 2 din Planul de actiune si Calendarul de implementare al recomandarilor  intocmit in 
urma misiunii de audit intern avand ca tema „Finantarea unor activitati social-culturale la 
nivelul comunei Baraganul”. 

În conformitate cu: 
- prevederile  art. 107, aliniat 2), litera (b)  a Legii nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. XVI aliniat 1 si 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 1) Se aproba  organigrama aparatului propriu al Primarului comunei Baraganul conform 
Anexei nr.1 la  prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta; 
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          2) Se aproba statul de functii al aparatului propriu al Primarului comunei Baraganul 
conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare  care face parte integranta din acesta. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.45 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bărăganul, pe anul 2019 
 

Consiliul local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 26.09.2018 
Avand in vedere: 

- Nota de fundamentare a Primarului comunei Baraganul; 
- Referatul intocmit de secretarul comunei Baraganul; 
- art.11 al.(1)  si ale art.12 din Ordinul 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  
- Adresa nr.46266/2018 a Agentiei Nationale a Functionarilor publici 
 În temeiul art. 45  alin.(1) şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001-, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba  Planul de ocupare al functiilor publice pe anul 2019 conform Anexei la 
prezenta. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.46 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de 
superficie  cu titlul oneros  asupra  bunurilor  aparținând domeniului privat al comunei 
Bărăganul, județul Brăila 
 

Consiliul local al comunei  Baraganul intrunit in sedinta ordinara din  data de  
26.09.2018; 

Vazand: 
 Referatul de specialitate  al  persoanei cu atribuții de contabil, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Baraganul. 
- Raportul de aprobare al primarului comunei  Baraganul; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baraganul 

Avand in vedere:  
- Prevederile  Cărții  a.III-a  Titlul  III, cap. 1, art 693-702, Cartea a V-a, Titlul II , cap.1, din  
Legea  nr. 71/2011 pentru punerea  în executare  a Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
- Legea nr.7/1996, a Cadastului  și publicității imobiliare, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
Art.36, alin(1) din Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată cu modificările și  
completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991, privind executarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 
- Art.11 alin (2) și art. 12, alin(3) din Ordinul nr.700/2014, privind  aprobarea  Regulamentului 
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de Cadasru și Carte Funciară. 
- Art.36, alin (2), lit.c) si alin.(5) lit. b) art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

In temeiul art.45 alin.(3)  art.115 alin.(1) lit.c) si art.121, alin.2 din aceeasi lege, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba Regulamentul privind  închirierea /constituirea dreptului de superficiecu titlul 
oneros asupra  bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Baraganul, județul Brăila, 
conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cheltuielile  aferente  închirierii/constituirii dreptului de superficie cu titlul oneros  asupra  
bunurilor  aparținând domeniului privat al comunei Baraganul, județul Brăila, vor fi suportate  
de beneficiarii acestora. 
Art.3 Sumele rezultate din închirierea/constituirea dreptului de superficie, menționate la art.1, 
se fac venit  la bugetul local al comunei Baraganul.  
Art.4 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea orice alta 
reglementare locala cu caracter contrar.  
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Art.5  Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati si 
Institutiei Prefectului-judetul Braila in vederea obtinerii avizului de legalitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.47 

din 26 septembrie 2018 
     
privind: finanțarea cheltuielilor cu transportul elevilor din comuna Bărăganul, județul 
Brăila 
 

Consiliul local al comunei Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 26.09.2018 
Luând in discutie: 

- Nota justificativa a compartimentului de specialitate 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ; 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Baraganul                 

Având în vedere:  
- Legea educatiei nationale nr.1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- OUG 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 
45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 
15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare; 

In baza art.45 alin.( 2) , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba pentru elevii de liceu, domiciliati in comuna Baraganul, asigurarea 
transportului gratuit, din localitatea Baraganul,  in localitatea Insuratei si retur, la orele cand 
acestia au cursuri; 

Se aproba pentru elevii din invatamantul prescolar, primar si gimnazial, domiciliati in 
comuna  Baraganul, asigurarea transportul gratuit de la statiile de autobuz din comuna, la 
gradinitele si scolile unde acestia desfasoara cursuri. 

Personalul angajat precum si cheltuielile de personal si cheltuielile materiale ce decurg 
din desfasurarea acestei activitati vor fi  asigurate din bugetul local ,al comunei Baraganul, 
din venituri proprii, de la capitolul  bugetar “Invatamat”. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei  Bărăganul. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.48 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea modelului contactului de susținere  financiară a  Asociației Sportive  
“Voința  Bărăganul” 
 

Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 26.09.2018 
Având în vedere: 

- Hotătârea C.L Bărăganul  nr. 39 / 31.08.2018 
- Prevederile art 3  alin(1), art. 12, art 67^1 alin(3), și art 71 alin (2) lit b) din Legea nr. 
69/2000, Legea Educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare. 
- Prevederile  H.G nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare, pentru activitatea 
sportivă, cu modificările și completările ulterioare. 
- Art.3 alin(2), art.11, art.12, art.20,lit h) și lit. k) și anexa nr.2, cap.2, pct.9,lit b)  din Legea nr. 
273/2006, privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
- Avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Bărăganul. 
- Art.36 alin.(2) lit. d) raportat la alin.(6) lit. a) pct.(6) din Legea 215/2001, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.45 alin (2),lit.b) art. 115 lit.b), din aceeasi Lege, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă modelul Contractului de susținere financiară, a Asociației Sportive VOINȚA 
Bărăganul, conform anexei la prezenta Hotărâre. 
Art.2 Finanțarea  cheltuielilor pentru anul 2018, se va efectua  din cadrul cap.67.02- Cultură -
Recreere-Religie; sub cap.67.02.05.01- Sport; titlul 20 – cheltuieli materiale, în limita 
bugetului aprobat. 
Art.3 Se împuternicește dl. Bivolaru Victor -primarul  comunei Bărăganul  să  semneze 
contractul de finanțare. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se  însărcinează primarul comunei 
Bărăganul, prin compartimentele de specialitate, iar comunicarea ei se face prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bărăganul și pe pagina proprie de internet. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                     SECRETAR 
    BRACACIU RADIAN                                                                             LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.57 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: desemnarea unui număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei 
Unirea, judeţul Brăila, în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul 
Brăila 
 

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 26.09.2018 
Având în vedere adresa nr. 1654/14.09.2018 emisa de Şcoala Gimnazială Unirea, prin 

care se solicită desemnarea unui număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei 
Unirea, judeţul Brăila,  in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila, 
inregistrata la Primaria comunei Unirea cu nr. 3891/14.09.2018; 

Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale; 

Având in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Unirea; 
Având in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Unirea privind 

desemnarea unui număr de doi reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul 
Brăila,  pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Unirea, judeţul 
Brăila.  

Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Unirea;  

In temeiul  art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. (d), alin. (6), pct. 1, art. 45 alin. (1) si art. 115 
alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se desemnează doamna PUIA TEODORA si doamna ORZAN VASILICA, consilieri 
locali, ca reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, pentru a face 
parte din Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila.  
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul 
comunei Unirea.  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Scolii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila, 
persoanelor desemnate, consilierilor locali si se aduce la cunoştinţa publica prin grija 
secretarului comunei.         
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.58 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul 
Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii, în anul şcolar 2018-2019  
 
  Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 26.09.2018, 

Având în vedere  
- adresa Scolii Gimnaziale Unirea nr. 1654/14.09.2018, inregistrata la Primaria comunei 
Unirea cu nr. 3891/14.09.2018; 
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 
- OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările 
ulterioare, 

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Unirea nr. 
3892/14.09.2018; 

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Unirea privind 
desemnarea unui reprezentant ai Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila,  pentru a 
face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii, in anul şcolar 2018-2019. 

Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Unirea;  

In temeiul  45 alin. (1)  si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se desemnează doamna DARJAN SICA, consilier local, ca reprezentant al Consiliului 
Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, pentru a face parte din Comisia de Evaluare si 
Asigurare a Calităţii, in anul şcolar 2018-2019. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul 
comunei Unirea.  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Scolii Gimnaziale Unirea, judeţul Brăila, 
persoanei desemnate, consilierilor locali si se aduce la cunoştinţa publica prin grija 
secretarului comunei.         
      
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.59 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2018, cu afectarea 
capitolelor 51.01, 61.03, 67.03, 70.02, 83.03, 83.50 - pentru partea de cheltuieli și a 
indicatorilor 04.02.01, 04.02.04, 11.02.06 si 37.02.01 - pentru partea de venituri, cu suma 
totală de 126.700 lei 
 

Consiliul Local Unirea întrunit in şedinţa ordinara de lucru in data de 26.09.2018, 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Unirea înregistrat cu nr. 3905/17.09.2018; 
- Adresa AJFP Braila nr. 52883/11.09.2018  privind inaintarea Deciziei nr. 11 din 11.09.2018, 
inregistrata la Primaria comunei Unirea cu nr. 3899/14.09.2018; 
- Decizia nr. 11/11.09.2018 privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila, pe anul 2018, inregistrata la Primaria 
comunei Unirea cu nr. 3900/14.09.2018; 
- Prevederile  art. 19, art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin (2) si (4), lit. “a”, art. 45 alin (2) lit.“a” si art. 115 alin. (1) lit. “b” 
din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2018, cu afectarea 
capitolelor 51.01, 61.03, 67.03, 70.02, 83.03, 83.50- pentru partea de cheltuieli si a 
indicatorilor 04.02.01, 04.02.04, 11.02.06 si 37.02.01 – pentru partea de venituri, cu suma 
totala de 126.700 lei. 
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei 
prin compartimentul financiar-contabil, iar de comunicarea prezentei hotărâri răspunde 
secretarul comunei. 
      
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.60 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea 
privată a comunei Unirea, județul Brăila 
 

Consiliul Local Unirea întrunit in şedinţa ordinara de lucru in data de 26.09.2018 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Unirea; 
- Raportul de specialitate al referentului agricol Darjan Sandu, inregistrat cu nr. 
3893/18.09.2018; 
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- H.G. nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;  
- H.G. nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru 
realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 
- ORDINUL nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi 
agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor 
agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de 
pajişti permanente;  
- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  
- Strategia privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 și 
nr. 541/2009,  
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unirea; 
În temeiul art. 36, alin (1) si (2), lit. “c”,  alin. (5) lit. “c”, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. 
“b” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru pajiștile aflate in proprietatea privata a 
comunei Unirea, județul Braila, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 
Art.2 Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se 
gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani.  
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Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevedrilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Unirea impreuna cu compartimentul de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Institutiei Prefectului judeţului 
Braila şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.61 

din 26 septembrie 2018 
 
privind: prelungirea dreptului de folosință gratuită și administrare a cimitirului în 
suprafaţă de 2,42 ha, amplasat în Tarlaua 25, acordat Parohiei Unirea prin HCL nr. 
51/30.09.2013 pentru o perioadă de încă 5 ani 
 

HCL nr. 51/30.09.2013 privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Unirea a 
cimitirului in suprafata de 2,42 ha amplasat in Tarlaua 25, aflat in inventarul domeniului public 
al comunei. 

Examinând cererea nr. 3897/14.09.2018 a preotului Ştefan Vasile, paroh al Parohiei 
Unirea privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita. 
Având  in vedere raportul de aprobare al primarului; 
In baza art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, 
In baza art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 
In conformitate cu prevederile art. 874-875 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „c” si alin. (5) lit. „a”, 45 alin. (3)  si art. 115 

alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba prelungirea dreptului de folosinta gratuita si administrare a cimitirului in 
suprafaţa de 2,42 ha, amplasat in Tarlaua 25, acordat Parohiei Unirea prin HCL nr. 
51/30.09.2013 pentru o perioada de inca 5 ani. 
Art.2 Taxele privind locurile de veci vor fi date numai cu acordul consiliului local. 
Art.3 Parohia are obligatia sa mentina, pe toata perioada in care are in administrare imobilul, 
destinatia actuala a acestuia. 
Art.4 Predarea – primirea terenului atribuit in folosinta gratuita se va face pe baza de proces-
verbal semnat intre parti. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2018_____________ 

525 

 

Art.5 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei; 
Art.6 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.62 

din 26 septembrie 2018 
 
pentru: aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea şi arhivarea Contractelor 
de arendare depuse la Consiliul Local al comunei Unirea, judeţul Brăila  
 

Consiliul Local Unirea întrunit in şedinţa ordinara de lucru in data de 26.09.2018. 
Având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Primarului comunei Unirea nr. 3789/10.09.2018, prin care se 
propune aprobarea unei Proceduri de lucru privind modul de înregistrare şi arhivare a 
Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Unirea, judeţul Braila;  
- Prevederile art. 1836-1850 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind Codul civil referitoare la Contractul de arendare. 
 - Dispozitiile art. 1178-1280 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind din Codul civil referitoare la contracte; 
- Prevederile Ordinului nr. Ordinul nr. 289/147/7325/2017 / 434/1136/2018 / 1588/2017 / 
3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2015-2019. 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei 
Unirea;  
- Dispozitiile art. 36 alin. (2), lit. “a" si art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
In temeiul art. 45, alin. (1), si al art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Procedura de lucru privind înregistrarea şi arhivarea Contractelor de 
arendare depuse la Consiliul local al Comunei Unirea, judeţul Braila, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Unirea, judeţul 
Braila, prin grija secretarul comunei şi a personalului de specialitate din cadrul aparatului de 
lucru al Primarului comunei Unirea, judeţul Braila.  
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei, Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Braila, Primarului comunei Unirea şi aparatului de specialitate prevăzut la art. 2.  
       
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
GHEORGHIȚĂ STELIAN SPIRU                                                   BADIU RODICA ALINA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.52 

din 20 septembrie 2018 
 
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2018 
 

Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta   ordinara in 
data de 20.09.2018; 

Avand in vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat de dna. contabila; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
- Prevderile Deciziei AJFP Braila  11/11.09.2018, privind modificarea sumelor defalcate din 
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor; 
art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;   

Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si 
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local  detaliat pe venituri si cheltuieli conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotatare. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 20.09.2018  cu un numar de11 voturi din numarul total 
de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.53 

din 20 septembrie 2018 
 
privind: aprobarea documentației  Plan Urbanistic General (PUG) și Regulamentul 
Local de Urbanism (RLU) al comunei Movila Miresii, județul Brăila 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
20.09.2018; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare intocmit de dl. Primar, referatul intocmit de catre responsabilul cu 
urbanismului in cadrul aparatului de specialitate si raportul privind consultarea publicului; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, servicii și control; 
- Avizul nr. 8/25.07.2018  emis de Consiliul Judetean Braila – Comisia tehnica pentru 
analizarea si avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului /urbanism; 
- Avizul nr. 9/25.07.2018 emis de Consiliul Judetean Braila – Institutia Arhitectului Sef; 
- Prevederilor art. 25(1), 46,  46ˡ, 49 si pct. 7 din anexa nr. 1 din Legea nr. 350/2001, privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Prevederilor art. 23(1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Prevederile art. 38, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “e”, privind admnistratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 45, alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba documentatia de urbanism  Plan Urbanistic General (PUG) si Regulament 
Local de Urbanism (RLU) pentru comuna Movila Miresii, judetul Braila, elaborată de SC 
Sevim Impex SRL Iasi conform anexelor la prezenta  hotarare. 
Art.2 Perioada de valabilitare a documentatiilor de urbanism prevazute la art. 1 este de 10 
ani.  
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre persoana responsabila cu 
urbanismul si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu. 
Art.4  Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, Consiliului 
Judetean Braila, OCPI Braila si  beneficiarului prin grija secretarului comunei. 
Art.5  Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.54 

din 20 septembrie 2018 
  
privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al 
Școlii Gimnaziale Movila Miresii și în Comisia de evaluare și asigurare a calității din 
cadrul Școlii Gimnaziale Movila Miresii 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
20.09.2018; 
  Avand in vedere: 
- Solicitarile formulate de Scoala Gimnaziala Movila Miresii nr. 2039 si 2040/27.08.2018 prin 
care solicita desemnarea reprezentantilor Consiliului local Movila Miresii in Consiliul de 
administratie si in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 
- Referatul de aprobare intocmit de dl. primar si referatul intocmit de dl. secretar al comunei ; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru  pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive si agrement; 
- Prevederile art. 96, alin.(2), lit a din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 11 din OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d, alin.96), lit. d, pct. 1 si art. 45 din Legea nr. din Legea 
nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Urmatorii consilieri locali sunt desemnati in calitate de reprezentanti al Consiliului local 
in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Movila Miresii in anul scolar 2018-
2019: 
Bădără Vasile; 
Lazăr Cristian; 
Jercăianu Costinel. 
Art.2 Dl. consilier local Munteanu Mircea este desemnat in calitate de reprezentanti al 
Consiliului local in cadrul Comisiei deevaluare si asigurare a calitatii din cadrul  Scolii 
Gimnaziale Movila Miresii in anul scolar 2018-2019: 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si Scolii 
Gimnaziale Movila Miresii prin grija secretarului comunei. 
Art.4  Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.55 

din 20 septembrie 2018 
 

privind: aprobarea cooperării între Consiliul Local Movila Miresii și Consiliul Județean 
Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip 
GIS implemantată la nivelul Consiliului Județean Brăila 
 
           Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
20.09.2018; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare intocmit de dl. Primar, referatul intocmit de catre persoana 
responsabila cu urbanismului in cadrul aparatului de specialitate si raportul privind 
consultarea publicului; 
- Solicitarea Consiliului Judetean nr. 14564/16.07.2018; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, servicii și control; 
- Prevederile art.15 punctul b, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
- Prevederile art. 38, alin.(2), lit. “b” si “e”, alin.(4), lit. “e”, alin.(7), lit. “c”, privind admnistratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza art. 46, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
                 HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba cooperarea dintre Consiliul local Movila Miresii si Consiliul Judetean Braila in 
vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS 
implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila conform Protocolului anexa la prezenta, 
parte integranta din anexa. 
Art.2 Se mandateaza dl. Primar Panturu Dumitru sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului local  Protocolul de cooperare. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre persoana responsabila cu 
urbanismul si amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, Consiliului 
Judetean Braila prin grija secretarului comunei. 
Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.56 

din 20 septembrie 2018 
 
privind: însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă și de canalizare, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Movila 
Miresii a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al Comunei a unor bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Comunei a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării 
și aprobarea casării acestora 
       

Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 25.09.2018; 
 Avand in vedere: 
- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila 
prin care se solicita adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ 
Teritoriale a hotararilor, pentru indeplinirea masurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare; 
- Adresa nr.22913 din 01.08.2018 a SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, 
inregistrata la Unitatea noastra Administrativ Teritoriala sub nr.5188 din 02.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat : 
- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 11.07.2018 de catre Comisiile Operative 
de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4790 din 13.07.2018 la 
UAT Comuna Movila Miresii si sub nr.20587 din 11.07.2018 la Operator, cu Anexele - parte 
integranta; 
- Procesul verbal de inventariere incheiat la data de 11.07.2018 de catre Comisia Centrala de 
Inventariere a Operatorului si Delegatarului inregistrat sub nr.4791 din 13.07.2018 la UAT 
Comuna Movila Miresii si sub nr.20588 din 11.07.2018 la Operator; 
- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apa al Comunei Movila Miresii inregistrat sub nr.20589 din 
11.07.2018 la Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in 
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
localitatilor - referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea inventarierii de catre organele 
deliberative ale UAT - 
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- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor 
bunuri si la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri - apartinand UAT - ; 
- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile 
Delegarii, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - Principiile de 
Baza ale Serviciilor - din Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului - din Capitolul III - Partile 
Contractante - din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 
2018, referitoare la stabilirea in timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a aprobarii 
casarii bunurilor de catre organul deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului ; 
- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul 
public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile Art.23 din 
Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la casarea si valorificarea 
bunurilor casate, apartinand UAT; 
- prevederile literelor m) si n) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din 
Dispozitii Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - 
Modificat si Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului  si raportul compartimentelor de specialitate; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, servicii și control; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se insuseste inventarul bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa 
si de canalizare al UAT Comuna Movila Miresii, conform Procesului verbal de inventariere 
nr.4790/20587/2018 - Anexele nr.1 – Apa; nr.2 – Canalizare; nr.3 – Apa; nr.4 – Canalizare; 
nr.7 – Apa; nr.11 – Apa; nr.12 – Canalizare; nr.13 – Apa; nr.14 – Canalizare; nr.19 – Apa; 
nr.20 - Canalizare si nr.23 - parte integranta din prezenta Hotarare. 
        (2) Procesul verbal de inventariere nr.4790/20587/2018 cu Anexele - parte integranta 
constituie Anexa la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018. 
Art.2 (1) Se aproba apartenenta la domeniul public al Comunei Movila Miresii a bunurilor de 
retur aferente sistemului public de alimentare cu apa, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1-
Apa la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
         (2) Se aproba apartenenta la domeniul public al Comunei Movila Miresii a bunurilor de 
retur aferente sistemului public de canalizare, conform Listei de Inventar – Anexa nr.2-
Canalizare la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 (1) Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Movila Miresii 
a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.3-
Apa la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
        (2) Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Movila Miresii 
a bunurilor de retur aferente sistemului public de canalizare inscrise in Anexa nr.4-Canalizare 
la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Movila Miresii, a 
bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa inscrise in Anexa nr.7-Apa-
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la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus, in vederea scoaterii din 
functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legislatiei in vigoare. 
Art.5 Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor prevazute la Art.4 
de mai sus. 
Art.6 (1) Se imputerniceste Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, 
sa efectueze operatiunile de scoatere din functiune, demontare, dezafectare, (altele) si 
valorificare a bunurilor prevazute la Art.4 de mai sus, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
        (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente 
operatiunilor prevazute la alin.(1), vor fi virate de catre Operator - Delegatarului UAT Comuna 
Movila Miresii - si se fac venit la bugetul local. 
Art.7 Operatorul si Delegatarul isi vor actualiza si se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidentei contabile a bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de 
canalizare al Comunei Movila Miresii, in baza prevederilor prezentei Hotarari.  
Art.8 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija secretarului 
Comunei si va fi comunicata pe email sau pe fax, imediat dupa adoptare, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Operatorului SC Compania de Utilitati Publice 
Dunarea Braila SA. 
Art.9  Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie  cu respectarea cerintelor art.45 alin.(3) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
       
       

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.57 

din 20 septembrie 2018 
 

privind: aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu 
titlu oneros asupra unor terenuri  care aparțin domeniului privat al UAT Comuna 
Movila Miresii, județul Brăila 
 
           Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
20.09.2018; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare intocmit de dl. primar, si referatul intocmit de secretarul comunei; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice, drepturilor cetatenilor; 
- prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 
- prevederile art.693-702din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si 
completarile ulterioare;    
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- prevederile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, cu modificarile si 
completarile ulterioare;    
- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;    

În temeiul art. 36, alin.(2) lit.c), art.121 alin.(2) si art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba Regulamentul referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra unor terenuri care apartin domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2 Primarul comunei prin compartimentele subordonate va aduce la îndeplinire prezenta 
hotarare. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, prin grija 
secretarului comunei. 
Art.4 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

Anexa la H.C.L. nr 57/210.09.2018 
 

REGULAMENT REFERITOR LA CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE 
CU TITLU ONEROS ASUPRA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL 

UAT COMUNA MOVILA MIRESII 
 
Cap. I. Dispozitii generale 
 
 Art. 1. Prezentul Regulament stabileste reguli minimale si procedurile de constituire a 
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al UAT 
Comuna Movila Miresii. 
 Art. 2. (1)  Terenurile care pot face obiectul contractului de superficie apartin 
domeniului privat al comunei care indeplinesc urmatoarele conditii : 
Sunt inscrise in inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei; 
Sunt inscrise in cartea funciara; 
Sunt loturi functionale si construibile; 
Nu sunt afectate de sarcini incompatibile cu exercitarea dreptului de superficie; 
Nu fac obiectul solicitarilor pe calea legilor reparatorii, actiuni in revedincare sau de hotar 
aflate pe rolul instantelor de judecata. 
 
Cap. II. Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor  
din domeniul privat al comunei 
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 Art. 3 (1) Initiativa  constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros apartine Consiliului 
local la cererea persoanelor interesate sau din oficiu. 
                (2) Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor  care 
apartin domeniului privat al comunei se aproba de Consiliul local prin hotarare. 
          Art. 4 (1) Pot face obiectul unor contracte de constituire a dreptului de superficie cu titlu 
oneros urmatoarele categorii de terenuri care fac parte din domeniul privat al comunei: 
Terenurile libere care sunt destinate construirii de locuinte, obiective economice, industriale, 
zootehnice, altele, conform documentatiilor de urbanism aprobate conform legii; 
Terenuri care fac obiectul unor contracte de concesiune  incheiate anterior intrarii in vigoare a 
Noului Cod Civil in conditiile legii pe care sunt edificate constructii autorizate si receptionate 
conform prevederilor legale; 
Terenuri atribuite in folosinta gratuita in conditiile legii pe care sunt edificate constructii 
autorizate si receptionate conform prevederilor legale; 
Terenuri atribuite anterior reglementarilor privind concesionarea prin legi speciale, pe care 
sunt edificate constructii fara existenta unor contracte de cedare a folosintei terenurilor; 
Terenuri care fac obiectul unor contracte de concesiune incheiate anterior intrarii in vigoare a 
Noului Cod Civil in conditiile legii unde au aparut diferente de masuratori cadastrale pentru 
diferenta de teren rezultata suplimentar fata de suprafata inscrisa in contract. 
                (2) In cazul terenurilor ocupate cu constructii, prevazute la lit. b, c, d si e,  dreptul 
de superficie va fi constituit in mod direct cu  proprietarului constructiilor existente, prin 
incheierea unui act autentic cu acesta, iar pentru constituirea dreptului de superficie asupra 
terenurilor libere prevazute la lit. a se va organiza licitatie publica. 
 
Cap. III. Constituirea in mod direct a dreptului de superficie  
 
  Art. 5. (1) Prin exceptie, asupra terenurilor aflate in domeniul privat al comunei se 
poate construi dreptul de superficie in mod direct fara licitatie publica in cazurile prevazute la 
art. 4, alin.(1), lit. b, c,d, e. 
               (2) In situatia înstrainarii constructiilor edificate pe terenuri ce fac obiectul unor 
contracte de concesiune incheiate in conditiile legii, noul proprietar al constructiilor va depune 
la Institutia Primarului o cerere referitoare la constituirea dreptului de superficie asupra 
terenului aferent constructiei, precum si copii ale urmatoarelor documente: 
a)acte identitate pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator 
valabil pentru persoanele juridice; 
b)acte de proprietate asupra constructiei (contract de vânzare-cumparare, certificat 
mostenitor, act de donatie, proces verbal de adjudecare la licitatie, hotarâre judecatoreasca, 
alte înscrisuri doveditoare ale proprietatii); 
c)contractul de concesiune a terenului pe care este edificata constructia înstrainata; 
d)documentatie cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata de catre A.N.C.P.I. 
privitoare la imobilul vizat de constituirea dreptului de superficie; 
e)autorizatie de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
f)extras de carte funciara cu privire la terenul solicitat pentru constituirea a dreptului de 
superficie din care rezulta ca solicitantul este proprietarul cladirii 
 g)certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite si Taxe pentru imobilul în cauza. 
           Art. 6. In situatia înstrainarii constructiilor edificate pe terenuri atribuite în folosinta 
gratuita în conditiile legii, noul proprietar al constructiilor va depune la Institutia Primarului o 
cerere referitoare la constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent constructiei, 
precum si copii ale urmatoarelor documente : 
a)BI/CI pentru persoanele fizice / certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil 
pentru persoanele juridice . 
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b)acte de proprietate asupra constructiei (contract de vânzare-cumparare, certificat 
mostenitor, act de donatie, proces verbal de adjudecare la licitatie, hotarâre judecatoreasca, 
alte înscrisuri doveditoare ale proprietatii). 
c)autorizatie de construire. 
d)contractul de atribuire în folosinta gratuita terenului pe care este edificata constructia 
înstrainata/ procesul-verbal de punere în posesie a terenului în temeiul legii. 
e) autorizatie de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.. 
f) documentatie cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata de catre A.N.C.P.I. 
privitoare la imobilul vizat de constituirea dreptului de superficie. 
g) extras de carte funciara cu privire la terenul solicitat pentru constituirea a dreptului de 
superficie din care rezulta ca solicitantul este proprietarul cladirii. 
h)certificat fiscal eliberat compartimentul Impozite si Taxe pentru imobilul în cauza. 
Art. 7. In situatia terenurilor ocupate de constructii edificate înainte de reglementarea 
concesionarii prin legi speciale, fara existenta unor contracte de folosinta a terenurilor, 
persoanele interesate vor depune pentru acordarea dreptului de închiriere/superficie 
urmatoarele documente: 
a)BI/CI  pentru persoanele  fizice / certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil 
pentru persoanele juridice . 
b)actul de dobandire a dreptului de folosinta asupra terenului(daca exista); 
c)act de proprietate asupra constructiei (contract de vânzare-cumparare, certificat mostenitor, 
act de donatie, proces verbal de adjudecare la licitatie, , hotarâre judecatoreasca, certificat 
de atestare a cosbstructiei alte înscrisuri doveditoare ale proprietatii).; 
e) autorizatie de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dupa caz; 
f) documentatie cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata de catre A.N.C.P.I. 
privitoare la imobilul vizat de constituirea dreptului de superficie. 
g) extras de carte funciara cu privire la terenul solicitat pentru constituirea a dreptului de 
superficie din care rezulta ca solicitantul este proprietarul cladirii. 
h)certificat fiscal eliberat compartimentul Impozite si Taxe pentru imobilul în cauza. 
 Art. 8. în situatia terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune încheiate 
în conditiile legii, la care, urmare efectuarii lucrarilor cadastrale, au aparut diferente de 
masuratori, persoanele interesate vor depune pentru acordarea dreptului de superficie pentru 
suprafata suplimentara urmatoarele documente: 
a)cerere solicitant; 
b)BI/CI pentru persoanele  fizice / certificat  de înmatriculare/certificat constatator valabil 
pentru persoanele juridice; 
c)schita plan masuratori (fisa bun imobil) întocmita de catre o persoana autorizata; 
d)contract concesiune (copie). 
         Art. 9  (1) In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de constituire a dreptului de 
superficie, vor fi efectuate urmatoarele verificari: 
 a) Verificarea situatiei juridice a bunului imobil care va cuprinde identificarea si 
stabilirea istoricului patrimonial, stabilirea apartenentei la domeniul privat al comunei, 
inscrierea in carte funciara, existenta eventualelor sarcini, verificarea notificarilor formulate in 
baza legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate, a litigiilor aflate pe rolurile 
instantelor judecatoresti. Toate verificarile vor fi consemnate intr-un referat intocmit de 
persoana responsabila cu gestionarea domeniului privat si avizat de secretarul comunei. 
 b) Verificarea situatiei debitelor catre bugetului local pentru bunul imobil respectiv si 
emiterea unui certificat de astestare fiscala. 
          (2) In cazul in care se constata neclaritati sau neconformitati privind situatia juridica a 
imobilului sau sunt inregistrate debite restante catre bugetul local se va solicita potentialului 
comparator documente care sa clarifice situatia juridica sau achitarea debitelor restante 
aferente bunului in cauza.  
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          (3) Nedepunerea clarificarilor sau neachitarea debitelor restante in termenul solicitat 
atrage respingerea cererii. 
          (5) In termen de 30 de zile de la  intocmirea documentatiilor prevazute la alin.(1) si a 
raportului de evaluare,  Primarul comunei prin aparatul de specialitate va intocmi proiectul  de 
hotarare privind constituirea dreptului de superficie  
care  va fi inscris pe ordinea de zi a urmatoarei sedintei ordinare a Consiliului local. 
         (6) Hotararea de aprobare a dreptului de superficie va fi comunicata solicitantului in 
termen de 30 de zile de la aprobare. 
        (7) In termen de 30 de zile de la data comunicarii, Primarul comunei, prin aparatul 
propriu va depune documentele necesare incheierii contractului de  superficie la Biroul 
Notarului Public care va stabili data si locul incheierii contractului. 
         (8) Toate costurile legate de procedura de constituire a dreptului de superficie cu titlu 
oneros percepute de Biroul Notarului Public, respectiv onorariul notarului, taxele legale, alte 
taxe  vor fi suportate de solicitant. 
          
Cap. IV. Procedura de acordare a dreptului de superficie prin licitatie publica 
 
 Art. 10. Terenurile libere apartinând domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresi 
propuse în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros  se vor atribui prin 
aplicarea procedurii licitatiei publice cu oferta in plic cu adjudecare la cel mai mare pret oferit. 
          (2) Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros se va aproba prin Hotarâre a 
Consiliului Local pentru fiecare lot de teren,  cu respectarea prevederilor documentatiilor de 
urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii pentru zona respectiva. 
 Art. 11. Pretul anual minim de pornire pentru fiecare lot de teren va fi stabilit astfel 
incat sa asigure recuperarea in termen de 25 de ani a valorii de piata a terenului stabilit prin 
Raportului de evaluare intocmit de un evaluator atestat ANEVAR, aprobat si insusit de 
Consiliul local. 
                Art. 12 (1) Prin hotararea de aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 
oneros, si a pretului  de pornire al licitatiei, se va aproba si Documentatia de liciatie care va 
contine cel putin urmatoarele documente: 
A) Caiet de sarcini; 
B) Instrucţiuni pentru ofertanţi; 
C) Formulare; 
D) Formular de contract; 
              (2) Documentaţia de licitaţie va conţine, minim, următoarele elemente: 
A. Caiet de sarcini; 
a) datele de identificare ale organizatorului licitaţiei; 
b) descrierea bunului ce face obiectul procedurii ( denumire, adresă, suprafaţă, etc.); 
c) regimul juridic al bunului ce face obiectul procedurii ; 
d) durata şi destinaţia acordarii dreptului de superficie ; 
d) procedura de licitaţie şi cadrul legal; 
e) clauze contractuale specifice (după caz) ; 
B. Instrucţiuni pentru ofertanţi; 
a) informaţii generale privind organizatorul licitaţiei şi procedura de licitaţie; 
b) data limită şi locul de depunere a cererilor ; 
d) data şi locul dsfasurarii licitaţiei ; 
f) elemente de preţ (preţul de pornire al licitaţiei - lei/ lună-, pasul de strigare, garanţia de 
participare, etc.) ; 
g) condiţii de participare la licitaţie; 
h) modul de desfăşurare a licitaţiei; 
i) modul de solutionare al contestaţiilor ; 
j) forme de publicitate şi modul de depunere a documentelor solicitate. 
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C.  Formulare; 
Cerere de inscriere la licitatie persoane fizice ;  
Cerere de inscriere la licitatie persoane juridice;  
Imputernicire persoane juridice; 
D.  Formular de contract; 
a) părţile contractante 
b) obiectul contractului ; 
c) durata contractului ; 
d) preţul contractului şi modalităţi de plată ; 
e) obligaţiile părţilor ; 
f) răspunderea contractuală ; 
g) încetarea contractului ; 
h) forţa majoră ; 
i) cesiunea contractului ; 
j) litigii ; 
k) clauze finale. 
             Art. 13 (1) Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie de către ofertant în 
numerar la casieria instituţiei organizatoare, sau prin ordin de plata in contul institutiei în 
scopul protejării organizatorului licitaţiei faţă de riscul unui comportament necorespunzător al 
acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului. 
              (2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţie va fi stabilită într-un cuantum cel puţin 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, calculat ca lei/an. 
              (3) În cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe terenuri în 
cadrul aceleaşi proceduri, va achita garanţia de participare licitaţie pentru toate trenurile. 
            Art. 14 (1) Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a 
fost declarată câştigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului, 
respectiv de la data aprobării Referatului de anulare a procedurii de licitaţie de către 
conducătorul instituţiei organizatoare. 
           (2) Instituţia organizatoare are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul 
câştigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze 
contractul în termenul precizat în prezentul Regulament. 
           (3) In cazul ofertantilor declarati castigatori care incheie contractul de constituire a 
dreptului de superficie, garantia va fi retinuta de organizator si compensata din primele transe 
de plata. 
            Art. 15 Licitaţia publică se va desfăşura la data şi locul precizat în documentaţia de 
licitaţie şi în anunţul publicitar. 
           Art.  16 Anunţul privind organizarea licitaţiei va fi adus la cunoştinţă publică prin 
publicare în intr-un cotidian de circulaţie locală, prin afişare la sediul şi pe site-ul 
organizatorului licitaţiei, cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru 
desfăşurarea licitaţiei, şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente : 
a) informaţii privind organizatorul licitaţiei ; 
b) informaţii privind terenurile care fac obiectul procedurii ; 
c) informaţii privind pretul de pornire si garantia de participare; 
d) data limită şi locul de depunere a documentelor ; 
e) data şi locul de desfăşurare a licitaţiei; 
f ) modul de obtinere a documentatiei de licitatie. 
          Art. 17 (1) Ofertanţii vor depune, până la data limită stabilită în documentaţia de licitaţie 
şi anunţul publicitar, oferta intr-un plic sigilat care va contine 3 plicuri sigilate fiecare 
cuprizand urmatoarele documente: 
documentele de eligibilitate; 
oferta financiara; 
oferta tehnica (daca este cazul). 
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         (2) Documentele de eligibilitate sunt urmatoarele: 
Cererea de inscriere la licitatie; 
Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – în copie   doar 
pentru persoane fizice; 
Dovada achitării contravalorii garantiei de participare - în copie; 
 Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru 
persoane juridice străine) – in copie certificata pentru conformitate cu originalul, doar pentru 
persoane juridice; 
Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/ fizice este autorizat să-l angajeze 
pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) – în 
original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) ; 
Formularul de contract insusit prin semnatura si ștampila pe fiecare pagina; 
(3)  In cazul in care prin documentatia de licitatie se stipuleaza, ofertantii vor prezenta o 
oferta tehnica in plic sigilat care va contine propunerea de investitie pe care intentioneaza sa 
o realizeze pe terenul respectiv care va contine minim date tehnice (suprafata, inaltime, tipul 
contructiilor si instalatiilor, etc) si date financiare (valoare totala din care C+M), locuri de 
munca create, alte informatii relevante.  
(4) Oferta financiara va fi depusa intr-un plic sigilat care se va deschide dupa verificarea 
documentelor de eligibiliate si a ofertei tehnice.  
           (2)   Documentele vor fi depuse de către ofertanţi la registra institutiei pana la data si 
ora limita din anunt. 
          Art. 18 (1) Organizarea si desfasurarea licitaţiei va fi asigurată de către o comisie de 
licitaţie numită prin dispoziţia  Primarului. 
            (2) Comisia de licitaţie va fi formată dintr-un număr de 5 membri, respectiv 2 consilieri 
locali, si 2 functionari publici din cadrul institutiei si de viceprimar care va asigura si 
presedentia acesteia. 
            (3) Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul comunei care nu are drept de 
vot. 
             (4) Comisia de licitaţie este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar 
deciziile se iau cu votul majorităţii simple a acestora. 
            (5) Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt: 
a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi ; 
b) verificarea ofertelor tehnice si financiare; 
c) asigurarea derulării procedurii de licitaţie propriu-zisă, stabilirea ofertantului câştigător şi 
întocmirea Procesului verbal al licitatiei si a Raportului procedurii de licitaţie. 
          Art. 19 (1) Şedinţa de licitaţie propriu-zisă este condusă de preşedintele comisiei de 
licitaţie care declară deschisă şedinţa de licitaţie, prezintă obiectul licitaţiei, anunţă preţul de 
pornire al licitaţiei si alte informatii privind licitatia. 
            (2) Plicurile se desfac in ordine inregistrarii acestora, fiind verificate pe rand 
documentele de eligibilitate, ofertele tehnice si la final ofertele financiare.  
            (3) Comisia va proceda la verificarea documentelor de eligibilitate, iar in cazul in care 
nu sunt depuse documenele solicitate sau sunt incomplete oferta este declarata neeligibila si 
respinsa fara a se mai deschide ofertele tehnice si financiare.  
             (4) Dupa verificarea documentelor de eligibilitate si admiterea ofertelor se intocmeste 
un proces verbal care se afiseaza la avizierul institutiei in aceiasi zi in care sunt inscrisi 
ofertantii declarati eligibili si neeligibili precum si motivele respingerii ofertei (daca este cazul). 
            (5) Comisia va proceda la verificarea  ofertelor tehnice ale candidatilor declarati 
admisi in prima etapa, iar in cazul in care nu acestea nu corespunde caietele de sarcini 
acestea sunt declarata neconforma si respinse fara a se mai deschide si oferta financiara. 
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             (6) Dupa verificarea ofertelor tehnice se intocmeste un proces verbal in care sunt 
inscrise ofertele admise, ofertele respinse si motive respingerii care se afiseaza la avizierul 
institutiei in aceiasi zi. 
             (7) Comisia va proceda va verificarea ofertelor economice ale ofertantilor declarati 
admisi si va intocmeste un proces verbal in care sunt inscrise  preturile ofertate in ordine 
descrescatoare care  se afiseaza la avizierul institutiei in aceiasi zi. 
             (8) In cazul in care toate ofertele sunt declarate eligibile si conforme, deschiderea 
ofertelor tehnice si financiare poate avea loc in aceiasi zi. 
             (9) În cazul în care ofertele financiare de pe prima pozitie au preturi egale se va 
solicita din partea celor care au depus oferta financiara cu pret egal o noua oferta financiara 
in termen de 24 de ore de la afisarea procesului verbal. 
            (10) La data stabilita se va proceda la deschiderea ofertelor financiare si stabilirea 
ofertelor castigatoare. 
   (11) In cazul in care ofertantii aflati la egalitate nu depun alte oferte financiare vor fi 
luate in considerare ofertele financiare initiale. 
   Art. 20  Procedura de licitatie se considera valabila daca sunt primite cel putin doua 
oferte eligibile, in caz contrar procedura se va relua. 
           Art. 21 (1) Ofertantii nemultumiti pot formula contestatie in scris dupa fiecare etapa a 
evaluarii in termen de 24 de ore de la afisare la Primarului comunei, iar procedura de 
evaluare se suspenda pana la solutionarea contestatiei. 
           (2) Conducătorul instituţiei organizatoare va lua măsuri pentru soluţionarea 
contestaţiei, în termen de cel mult 24 de ore, de la data depunerii acesteia. 
           (3) Comisia de solutionare a contestatiilor va fi constituita prin Dispozitia Primarului si 
va fi formată dintr-un număr de 5 membri, respectiv 2 consilieri locali, si 3 functionari publici 
din cadrul institutiei din care unul va asigura si presedentia acesteia. 
            (4) Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul comunei care nu are drept de 
vot. 
             (5) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, 
organizatorul anulează prin dispoziţie licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii, 
în condiţiile prezentului Regulament. 
             (6)In cazul în care contestatarul este nemultumit de decizia luata de comisia de 
solutionare a contestatiilor, acesta se va putea adresa instantelor de judecata competente. 
           Art. 22 In termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de depunere a contestatiilor, 
sau dupa solutionarea eventualelor  contestaţii formulate, Comisia de licitaţie întocmeşte 
Raportul procedurii de licitaţie care se semnează de către toţi membrii comisiei şi se 
înaintează Primarului spre aprobare. 
           Art. 23  Dupa aprobarea Raportului procedurii de licitaţie, ofertantul declarat castigator 
va fi instiintat  pentru semnarea contractului de superficie. 
           Art. 24(1) Contractul de superficie se încheie in forma autentica în cel mult 45 zile de 
la data aprobării de către Raportului procedurii de licitaţie. 
           (2) Cheltuielile legate de incheierea in forma autentica la Biroului Notarului Public a 
contractului de superficie cad in sarcina exlusiva a castigatorului licitatiei. 
          (3) Termenul stablit la alin.(1) poate fi prelungit cu 45 de zile la solicitarea ofertantului 
adjudecator pentru motive intemeiate. 
           (4) Neîncheierea contractului de superficie dupa expirarea termenelor de mai sus, din 
vina exclusivă a ofertantului adjudecatar, atrage anularea procedurii de licitaţie publică 
deschisă cu ofertă prin strigare, respectiv pierderea garanţiei de participare a acestuia. 
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Cap. V. Evaluarea prestatiei beneficiarilor dreptului de superficie 
 
 Art. 25(1)   Prestatia anuala datorata de  catre beneficiarii dreptului de superficie cu 
titlu oneros asupra terenurilor proprietatea privata a comunei se stabileste dupa cum 
urmeaza: 
                 a) In cazul terenurilor libere de constructii pentru care s-a urmat procedura licitatiei 
publice cu strigare, prestatia anuala datorata de beneficiarul dreptului de superficie este 
echivalenta cu pretul de adjudecare stablit la licitiatia publica;  
                 b)  In cazul instainarii constructiilor realizate pe terenurile concesionate conform 
pevederilor Legii nr. 50/1991 prestatia anuala datorata de beneficiarul dreptului de superficie 
este echivalenta cu nivelul redeventei stabilite si actualizate conform contractului de 
concesiune în valabilitate pentru terenul pe care se afla constructia/constructiile înstrainate;       
  c)  In cazul instrainarii constructiilor realizate pe terenurile acordate in folosinta 
gratuita conform pevederilor Legii nr. 15/2003,  prestatia anuala datorata de beneficiarul 
dreptului de superficie se stabilieste astfel incat sa asigure recuperarea in termen de 25 de 
ani a valorii terenului stabilit prin Raportului de evaluare intocmit de un evaluator atestat 
ANEVAR, care se va actualiza anual cu rata inflatiei; 
  d) In cazul terenurilor ocupate de constructii edificate înainte de reglementarea 
concesionarii prin legi speciale, fara existenta unor contracte de folosinta a terenurilor,  
prestatia anuala datorata de beneficiarul dreptului de superficie se stabilieste astfel incat sa 
asigure recuperarea in termen de 25 de ani a valorii terenului stabilit prin Raportului de 
evaluare intocmit de un evaluator atestat ANEVAR, care se va actualiza anual cu rata 
inflatiei; 
    e) In cazul aparitiei diferentelor de masuratori ca urmare  efectuarii lucrarilor 
cadastrale, prestatia anuala datorata de beneficiarul dreptului de superficie este echivalenta 
cu nivelul redeventei stabilite si actualizate conform contractului de concesiune în valabilitate. 
           (2) Beneficiarul dreptului de  superficie va plati suma datorata în doua transe egale, 
pâna la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a anului în curs. 
     (3) In toate cazurile mentionate mai sus, pretul superficiei va fi indexat anual cu rata 
inflatiei, comunicata de organele abilitate în acest sens, conform legii. 
      (4) Neplata la termen a sumelor datorate de catre beneficiarii drepturilor stabilite 
prin prezenta hotarâre atrage majorari/penalitati calculate în conditiile legii echivalente cu 
cele aplicabile impozitelor si taxelor locale stabilite de legislatia fiscala in vigoare. 
      (5)  Depasirea cu mai mult de 12 luni a termenele prevazute la alin.(2) atrage 
rezilierea contractului. 
       (6) Beneficiarul dreptului de  superficie va plati si taxa pe teren stabilita conform 
prevederilor fiscale in vigoare in termenele stabilite de legislatia fiscala. 
 
Cap. VI. Durata constituirii dreptului de superfìcie 
 
 Art. 26. Dreptul de superficie se constituie pe o perioada de maxim 49 ani, cu 
posibilitatea prelungirii la împlinirea termenului cu aprobarea Consiliului local. 
 
Cap. VII. Alte clauze 
  
 Art. 27. Se mandateaza Primarul comunei sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului locale contractele în forma autentica ce decurg din aplicarea prezentei hotarâri. 
 Art. 28. Taxele aferente constituirii prin act autentic a superficiei, respectiv înscrierii în 
evidentele de publicitate imobiliara sunt în sarcina beneficiarilor dreptului de superficie. 
 Art. 29. Dreptul de  de superficie asupra terenurilor se transmite în caz de succesiune 
sau de înstrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. 
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 Art. 30. Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una din 
urmatoarele cauze: 
 a)la expirarea termenului stabilit în contract în cazul în care acesta nu a fost prelungit; 
 b)în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterala de 
catre proprietarul terenului. în aceasta situatie, proprietarul terenului va notifica de îndata 
intentia de a denunta unilateral contractul de superficie si va face mentiune cu privire la 
motivele ce au determinat aceasta masura. 
 c)prin pieirea constructiei. 
  d)prin reziliere de catre proprietarul terenului, în cazul neîndeplinirii obligatiei de 
plata a prestatiei asumate prin contract de catre superficiar conform termenelor contractuale; 
         e) prin reziliere de catre proprietarul terenului, în cazul neîndeplinirii obligatiei 
beneficiarului de a obtine autorizatia de construire si incepere a constructiilor in termenul 
stabilit prin contract. Declaratia de reziliere a proprietarului terenului atrage obligatia 
superficiarului de a aduce terenul la starea initiala, cheltuielile de dezafectare fiind sarcina 
exclusiva a acestuia. Nepredarea amplasamentului liber de orice sarcina în termen de 30 de 
zile de la aducerea la cunostinta a declaratiei de reziliere atrage plata de daune interese. 
 e)prin consolidare, daca terenul si constructia devine proprietatea aceleiasi persoane. 
  Art.31 (1)  Beneficiarii dreptului de superficie pentru terenurile atribuite in 
vederea realizarii unor constructii sunt obligati sã obtina autorizatia de construire si sa 
înceapã lucrarile de realizare a acestora în termenul stabilit prin hotararea Consiliului local in 
functie de complezitatea investitiei intr-un termen de 12-36 de luni de la data semnarii 
contractului cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii 
lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.  
    (2) Beneficiarii dreptului de superficie pentru terenurile atribuite in vederea 
realizarii unor constructii sunt obligati sã le finalizeze  în termenul stabilit prin autorizatia de 
construire. 
                   (3) În cazul nerespectãrii termenului, prin hotãrâre a consiliului local i se retrage 
beneficiarului dreptul de superficie asupra terenului atribuit.   
 
Cap. VIII. Dispozitii finale 
 
  Art.   32.   Orice   situatie   referitoare   la   necesitatea   constituirii   dreptului   de 
închiriere/ superficie, neprevazuta de prezentul Regulament, urmeaza a fi reglementata prin 
Hotarâre a Consiliului Local. 
 Art. 33 Se aproba modelele de formulare conform anexelor la prezentul Regulament. 
 Art. 34 Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotarare de Consiliului local astazi 
20.09.2018. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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Formular nr. 1 
 
 
 
 
 
 
DOMNULE PRIMAR, 
 
 
 
  Subsemnatul/subscrisa ___________________________________________, 
cu domiciliul/sediul in______________________________, CNP/CUI________________, 
reprezentata legal prin__________________________ prin prezenta solicit constituirea 
directa a dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de _______________ mp, 
amplasat in ____________________________________________, aflat in domeniul privat 
al UAT____________________________. 
  Solicit aceasta in calitate de proprietar al cladirilor construite pe terenul in 
cauza. 
 
                  Depun anexat urmatoarele documente: 
  
a)BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil pentru 
persoanele juridice . 
b)Acte de proprietate asupra constructiei (contract de vânzare-cumparare, certificat 
mostenitor, act de donatie, proces verbal de adjudecare la licitatie, hotarâre judecatoreasca, 
alte înscrisuri doveditoare ale proprietatii). 
c)Contractul de concesiune a terenului pe care este edificata constructia înstrainata(daca 
este cazul); 
d)Documentatie cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata de catre A.N.C.P.I. 
privitoare la imobilul vizat de constituirea dreptului de superficie. 
e)Autorizatie de construire, dupa caz. 
f)Certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei pentru imobilul în 
cauza, dupa caz. 
g)Extras de carte funciara cu privire la terenul solicitat spre închiriere/constituire a dreptului 
de superficie. 
 
 
 
Data____________________     Semnatura 
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Formular nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
DOMNULE PRIMAR, 
 
 
 
 
 
  Subsemnatul/subscrisa ___________________________________________, 
cu domiciliul/sediul in________________________________, 
CNP/CUI_____________________, reprezentata legal prin__________________________ 
prin prezenta depun oferta pentru licitatia organizata pentru constituirea dreptului de 
superficie asupra terenului in suprafata de _______ mp, amplasat in 
_________________________________________, aflat in domeniul privat al 
UAT____________________________. 
   Solicit  aceasta in vederea realizarii investitiei  ________________________. 
   
                   Depun anexat urmatoarele documente: 
  
a)BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil pentru 
persoanele juridice. 
b)modelul de contract insusit. 
c) oferta financiara. 
d) oferta tehnica. 
 
 
Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si a 
restului documentatiei de licitatiei. 
 
 
 
Am achitat garantia de participare cu chitanta___________/___________ 
 
Data____________________     Semnatura 
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Formular nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
A N U N T 
 
 
 
 
 
  Primarul _________________________________ organizeaza  licitatie publica 
cu plic inchis in vederea constituirii dreptului de superficie asupra terenului in suparafata de 
___________________ mp amplasat in_______________________________________ 
  Data, ora si locul licitatiei : __________________________ la sediul institutiei. 
  Pretul de pornire al licitatiei stabilit de Consiliu local este de ___ lei/mp/an 
  Taxa de inscriere la licitatie este de _________ .  
  Garantia de participare : 10% din pretul de pornire. 
  Documentatia de licitatie poate fi consultata la sediul organizatorului sau pe 
pagina de internet__________________ 
  Formularele necesare inscrierii se pot obtine de la registratura iar garantia se 
va achita in numerar la casieria institutiei. 
  Data limita de depunere a cererilor de inscriere la licitatie:  ___________ 
  Relatii suplimentare la telefon_____________________ 
 
 
 
PRIMAR, 
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Formular nr. 4 
 
 
 
 
 
PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi _________________ 
Privind verificarea documentelor de elibigilitate 
 
 
  Astazi data de mai sus mentionata la ora-…………….s-a desfasurat la sediul 
………………….. deschiderea ofertelor depuse pentru constituirea dreptului de superficie 
avand ca obiect …………………….. 
  Comisia de licitatie a fost constituita prin Dispozitia Primarului 
nr……/………………… in urmatoarea componenta : 
  1…………………… 
  2…………………… 
  3…………………….  
Comisia de licitatie in urma verificarilor efectuate a constatat urmatoarele : 
Prin HCL nr. …………./…………….. a fost aprobata constituirea dreptului de superficie 
pentru terenul……………,  amplasat  in ……………………………., si s-a stabilit suma minima 
de pornire la ……………………….lei; 
De asemenea a fost asigurata publicitatea evenimentului in presa locala in data de 
…………………., precum si anunturi la sediul Primariei si in panourile de afisaj din localitatile 
comunei; 
Au fost inregistrate pana la data de ………………… un numar de………….. cereri solicitantii 
achitand garantia de participare la licitatie.  
                   In urma verificarii documentelor de eligibilitate au fost calificati urmatorii ofertanti 
 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume ofertant Oferta Motivele 
respingerii Admisa 

(eligibila) 
Respinsa 
(neligibila) 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
   
  Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare din care 
un exemplar se va publica la avizierul institutiei. 
 
   Comisia de licitatie : 
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Formular nr. 5 
 
 
 
 
 
 
PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi _________________ 
Privind verificarea ofertei tehnice 
 
 
  Astazi data de mai sus mentionata la ora-…………….s-a desfasurat la sediul 
………………….. deschiderea ofertelor tehnice depuse pentru constituirea dreptului de 
superficie avand ca obiect …………………….. 
  Comisia de licitatie a fost constituita prin Dispozitia Primarului 
nr……/………………… a verificat urmatoarele ofertele tehnice depuse de urmatorii ofertanti 
declarati eligilibili 
 
  1. 
  2. 
  3. 
 
  Conform caietelor de sarcini au fost impuse o serie de conditii pentru realizarea 
investitiilor pe terenul care face obiectul procedurii. 
                   In urma verificarii ofertelor tehnice au reiesit urmatoarele 
 

Nr. 
crt. 

Ofertant Conditii impuse 
prin caietul de 
sarcini 

Conditii 
oferite 

Rezultat 
admitere 
(respins/admis) 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
   
  Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare din care 
un exemplar se va publica la avizierul institutiei.. 
 
   Comisia de licitatie : 
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Formular nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi _________________ 
Privind verificarea ofertei financiare 
 
 
  Astazi data de mai sus mentionata la ora-…………….s-a desfasurat la sediul 
………………….. deschiderea ofertelor financiare depuse pentru constituirea dreptului de 
superficie avand ca obiect …………………….. 
  Comisia de licitatie a fost constituita prin Dispozitia Primarului 
nr……/………………… a verificat urmatoarele ofertele tehnice depuse de urmatorii ofertanti 
declarati eligilibili si a caror oferte tehnice au fost declarate conforme. 
                   In urma verificarii ofertelor financiare au reiesit urmatoarele 
 

Nr. 
crt. 

Ofertant Pret oferit Clasament 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
   
  Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare din care 
un exemplar se va publica la avizierul institutiei.. 
 
   Comisia de licitatie : 
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Formular nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
RAPORTUL PROCEDURII 
Incheiat astazi _________________ 
  
 
  In perioada………………….. s-a desfasurat la sediul ………………….. 
deschiderea si evaluarea ofertelor depuse pentru constituirea dreptului de superficie avand 
ca obiect …………………….. 
  Comisia de licitatie a fost constituita prin Dispozitia Primarului 
nr……/………………… in urmatoarea componenta : 
  1…………………… 
  2…………………… 
  3…………………….  
Comisia de licitatie in urma verificarilor efectuate a constatat urmatoarele : 
Prin HCL nr. …………./…………….. a fost aprobata constituirea dreptului de superficie 
pentru terenul……………,  amplasat  in ……………………………., si s-a stabilit suma minima 
de pornire la ……………………….lei; 
De asemenea a fost asigurata publicitatea evenimentului in presa locala in data de 
…………………., precum si anunturi la sediul Primariei si in panourile de afisaj din localitatile 
comunei; 
Au fost inregistrate pana la data de ………………… un numar de………….. cereri solicitantii 
achitand garantia de participare la licitatie.  
                   In urma verificarii documentelor de eligibilitate au fost calificati urmatorii ofertanti 
 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume ofertant Oferta Motivele 
respingerii Admisa 

(eligibila) 
Respinsa 
(neligibila) 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
  Rezultatul verificarii documentelor de eligibilitate fost adus la cunostinta publica 
prin afisare si nu s-au inregistrat contestatii. 
  Conform caietelor de sarcini au fost impuse o serie de conditii pentru realizarea 
investitiilor pe terenul care face obiectul procedurii. 
                   In urma verificarii ofertelor tehnice au reiesit urmatoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Ofertant Conditii impuse 
prin caietul de 
sarcini 

Conditii 
oferite 

Rezultat 
admitere 
(respins/admis) 

1.     
2.     
3.     
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4.     
 
                      Rezultatul evaluarii ofertei tehnice fost adus la cunostinta publica prin afisare si 
nu s-au inregistrat contestatii. 
    
                   In urma verificarii ofertelor financiare au reiesit urmatoarele 
 

Nr. 
crt. 

Ofertant Pret oferit Clasament 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
   
   Rezultatul evaluarii ofertei financiare fost adus la cunostinta publica prin afisare 
si nu s-au inregistrat contestatii. 
  Avand in vedere cele expuse mai sus, Comisia de licitatie declara ca fiind 
castigatoare a licitatiei oferta depuse de______________________________, cu pretul 
de_____________ si propune incheirea contractului de superficie cu aceasta. 
  Prezentul raport va fi adus la cunostinta publicului prin afisare la sediu. 
   Comisia de licitatie : 
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Formular nr. 8 
 
 
 
 
 
 
MODEL  
CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE 
 
 
  Art.  1 Partile contractante 
 
  Intre Comuna Movila Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 
773, judetul Braila, cod fiscal 4243723, reprezentata legal prin dl. Panțuru Dumitru, avand 
functia de primar, in calitate de Proprietar, pe de o parte si 
 
  ……………………….., domiciliat/cu sediul in localitatea 
…………………………….., CNP/CIF ……………….., in calitate de Superficiar, pe de alta 
parte, 
                     In temeiul prevederilor: 
 Hotararii  Consiliului local al comunei Movila Miresii nr. ………../………………………., privind 
aprobarea superficiei pentru a terenului situat in …………………. ce apartine domeniului 
privat al comunei Movila Miresii; 
 Raportul procedurii …………/……………………… prin care oferta depusa de 
.……………………… a fost declarata castigatoare; 
Prevederile art. 693-702 si art. 1170-1179 din Codul Civil. 
 
Partile semnatare au convenit sa incheie prezentul contract de constituire a dreptului de 
superficie cu titlu oneros, denumit in continuare “contract” in fata notarului public in 
urmatoarele conditii: 
Art. 2 Obiectul contractului  
Obiectul contractului il reprezinta constituirea de catre Proprietar in favoarea Superficiarului a 
unui drept de superficie asupra imobilului constituit din terenul intravilan in suprafata totala de 
5000 mp aflat in proprietatea privata a comunei Movila Miresii, judetul Braila, situat in 
………………………………., inscris in Cartea Funciara nr. ………………., cu numarul 
cadastral ………………….., format din teren categoria de folosinta “………………………….”. 
Terenul asupra caruia se constituie dreptul de superficie a fost dobandit de catre Proprietar 
figurand in inventarul domeniului privat. 
Dreptul de superficie se constituie in scopul edificarii de catre Superficiar a obiectivului de 
investitii – ………………………………………………….. 
Superficiarul va deveni proprietarul constructiei care se va edifica pe terenul care face 
obiectul prezentului contract. 
Schimbarea destinatiei terenului poate fi efectuata numai cu acordul prealabil scris al 
proprietarului; 
Imobilul nu este grevat de sarcini si nu s-au constituit drepturi reale in favoarea altor 
persoane dupa cum rezulta din extrasul de carte funciara pentru autentificare 
nr………./………… eliberat de Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Braila. 
Imobilul are taxele si impozitele achitate dupa cum rezulta din certificatul de atestare fiscal 
nr………../…………….. eliberat de Institutia Primarului comunei Movila Miresii – 
Compartimentul Financiar-contabil- impozite si taxe locale. 
Art. 3 Durata contractului 
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Durata contractului este de ……………….de ani si produce efecte de la data semnarii de 
catre parti. 
Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul scris al partilor pentru o perioada 
initiala a contractului 
In lipsa unui astfel de acord, contractul inceteaza de drept  la data mentionata fara 
posibilitatea interventiei tacitei relocatiuni. 
Art. 4 Pretul contractului 
Pentru utilizarea terenului, Superficiarul datoreaza o chirie de …………….. lei/mp/an, 
rezultand o chirie anuala totala de ………….. lei/an. 
Chiria se achita integral pentru tot anul pana la data de 31 martie al fiecarui an. 
Pentru depasirea termenului prevazut la alin.(1), Superficiarul datoreaza penalitati de 
intarziere in cuantum echivalent cu 0,01% pe zi de intarziere din suma datorata. 
Pretul chiriei se actualizeaza anual cu rata inflatiei asa cum a fost stabilita de organele de 
stat care au atributii legale in acest sens. 
 Neplata chiriei pentru o perioada de ………… ani consecutivi atrage rezilierea prezentului  
contractul fara alte formalitati iar chiria neincasata va fi recuperata prin procedurile legale 
referitoare la executarea silita. 
Art. 5 Drepturile si obligatiile proprietarului 
Proprietarul are dreptul de a inspecta terenul care face obiectul prezentului contract 
verificand respectarea obligatiilor asumate de catre Superficiar cu notificarea scrisa 
prealabila a Superficiarului. 
Proprietarul are obligatia sa nu il tulbure pe Superficiar in exercitiul drepturilor rezultate din 
prezentul contract. 
Proprietarul are obligatia sa permita Superficiarului pe cheltuiala acestuia accesul la retelele 
de utilitati publice existente in zona. 
    Art. 6     Drepturile si obligatiile superficiarului 
Superficiarul are dreptul si obligatia de a utiliza terenul potrivit destinatiei stabilite de Consiliul 
local, respectiv  pentru realizarea investitiei : ……………………………………. 
Superficiarul dobandeste posesia asupra terenului precum si dreptul de a dispune de 
substanta terenului in limitele impuse de necesitatea realizarii constructiei. 
Investia prevazuta la alin.(1) va fi realizata si receptionata conform prevederilor legale in 
domeniul urbanismului si de autorizare a lucrarilor de constructii in termen de maxim 
……………………..  ani de la data incheierii prezentul contract. 
Nerealizarea investitiei in termenul prevazut la alin.(3) atrage rezilierea prezentului  contract 
fara alte formalitati. 
Constructia va fi realizata cu respectarea legislatiei in vigoare privind urbanismul si 
autorizarea lucrarilor de constructii precum si a reglementarilor de urbanism existente la nivel 
local aprobate. 
Modificarea destinatiei terenului se poate realiza la solicitarea motivata a Superficiarului prin 
acordul scris al Proprietarului. 
Superficiarul este obligat sa utilizeze in mod direct terenul care face obiectul prezentul 
contract si sa nu transmita folosinta terenului catre o terta persoana fara acordul prealabil 
scris al Proprietarului. 
Superficiarul este obligat la plata chiriei in cuantumul si in termenul stablit in prezentul 
contract, precum si a penalitatlor de intarziere. 
In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 
natura sa conduca la imposibilitatea realizarii constructiilor, va notifica imediat acest fapt 
proprietarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea conditiilor de 
realizare  a acestora. 
Superficiarul este obligat la plata impozitelor si taxelor locale stabilite pentru terenul care face 
obiectul prezentul contract si pentru constructiile realizate pe acesta asa cum sunt ele 
stabilite conform legislatiei in vigoare. 
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Superficiarul este obligat sa remedieze pe cheltuiala sau orice defectiuni sau degradari care 
pot aparea pe terenul in cauza pe durata prezentului contract. 
Dupa incetarea exploatarii constructiei, indiferent de motivul incetarii, Superficiarul va demola 
pe cheltuiala sa lucrarile de constructii efectuate si va preda terenul Proprietarului in starea 
avuta la data incheierii prezentului contract. 
Art. 7 Incetarea contractului 
              Dreptul de superficie inceteaza pentru una din urmatoarele cauze: 
La expirarea perioadei daca partile nu au hotarat prelungirea acestuia; 
Prin consolidare, data la care terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane; 
Inainte de expirare prin acordul scris al ambelor parti; 
Prin reziliere de catre Proprietar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre 
Superficiar sau a incapacitatii indeplinirii acestora; 
In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a contractului 
de catre Proprietarul terenului. In aceasta situatie, Proprietarul va notifica de indata intentia 
de denuntare precum si motivele care au determinat aceasta masura. 
   Art. 8 Raspunderea contractuala 
Conform art. 1350 din Codul civil, orice persoana trebuie sa–si exercite obligatiile pe care le-
a contractat. Atunci cand fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este 
raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilate parti si este obligate sa repare acest prejudiciu 
in conditiile legii. Daca prin lege nu se prevee altfel, nici una dintre parti nu poat inlatura 
aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi 
mai favorabile. 
Atunci cand, fara justificare, una din parte contractante nu isi exercita obligatiile nascute din 
acest contract, cealalta parte are dreptul de a rezilia unilateral contractului cu daune-interese 
daca este cazul. In cazul incetarii contractului conform art. 7, lit. a si c si d, proprietarul 
renunta expres si irevocabil la orice drepturi de proprietate asupra constructiilor realizate si 
anexelor acestora, aplicarea prevederilor art. 699 din Codul civil fiind exclusa. 
Art. 9 Forta majora si cazul fortuit 
Partile contractante sunt exonerate de raspunderea contractual pentru neexecutarea la 
termen si /sau in mod necorepunzator total sau partia a oricarei dintre obligatiile care ii 
incumba in baza prezentului contract daca neexecutarea obligatiei respective si prejudiciul au 
fost cauzate de forta majora si cazul fortuit. 
Forta majora va fi interpretata in conformitate cu legislatia in vigoare si trebuie sa fie 
confirmata de catre o autoritate competenta. 
Prin forta majora, in sensul prezentului contract se intelege un eveniment independent de 
controlul/vointa partilor, care nu se datoreaza erorilor sau neindeplinirii obligatiilor de catre 
acessta si care fac imposibila executarea contractului, aceste evenimente incluzand fara a se 
limita la : razboi, revolutie, incendiu, inundatie, sau orice calamitate naturala, carantina, 
embargo. 
Art. 10 Notificari 
In sensul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata intre parti este 
considerate valabila numai daca va fi transmisa prin posta cu confirmare de primire la 
adresele din corespondenta, sau personal cu semnare de primire. 
Art. 11 Dispozitii finale 
Partile prin reprezentanti, declara cunoscand dispozitiile Codului Penal referitoare la falsul in 
declaratii ca au capacitate deplina de a incheia un mod valabil prezentul contract si ca nu 
exista nici un fel de impediment de natura legala, contractuala sau de orice alt del in masura 
sa afecteze sau sa prejudiecieze in vreun fel capacitatea de a executa in mod valabil si pe 
deplin toate si fiecare din obligatiile asumate potrivit prezentului contract. 
Toate obligatiile asumate de Superficiar in legatura cu prezentul contract se vor transmite 
succesorilor de drept. 
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In situatia in care la un moment dat oricare din dispozitiile prezentului contract este sau 
devine lipsita de valabilitate, ilegala sau nu poate fi pusa in executare in baza vreunei legi 
sau unei reglementare legala, acest lucru nu va afecta sau prejudia in nicun fel valabilitatea, 
legalitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale prezentului contract si daca 
este necesar in acest scop pe perioada de timp in care respectiva prevedere este 
considerate omisa din prezentul contract. 
Nici un amendament la acest contract nu va intra in vigoare decat daca este facut in scris si 
semnat in mod valabil in fata unui notar public din Romania de catre o persoana autorizata in 
numele fiecarei parti. 
Prezentul contract a fost redactat si autentificat la Biroul notarial……………… intr-un singur 
exemplar original si patru duplicate din care exemplarul original si un duplicat se pastreaza in 
arhiva biroului notarial. 
 
 
Proprietar,                                       Superficiar, 
 
 
Primar, 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.58 

din 20 septembrie 2018 
 

privind: aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1017/6.03.2013 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
20.09.2018; 
 Avand in vedere: 
- Cererea depusa de dl. Ureche Aurel, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr. 218, bl. V1, 
ap. 57, judetul Braila, inregistrata cu nr. 5197/2.08.2018 prin care solicita rezilirea contractului 
de concesiune nr. 1017/6.03.2013 avand ca obiect terenul intravilan in suprafata de 5000 mp 
datorita imposibilitatii realizarii investitiei propuse, respectiv magazie cereale; 
- Referatul de aprobare intocmit de dl. primar, si referatul intocmit de secretarul comunei; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice si a drepturilor cetatenilor; 
- Prevederile art. 8 din contractul de concesiune nr. 3430/31.07.2013; 
Art. 1321 din Legea 287/2009, privind Codul Civil; 

În temeiul art. 36, alin.(2) lit.c), art.121 alin.(2) si art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba rezilierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr. 1017/ 
06.03.2013 incheiat intre UAT Comuna Movila Miresii cu dl. Ureche Aurel, domiciliat in Braila, 
Calea Calarasilor, nr. 218, bl. V1, ap. 57, judetul Braila,  pentru terenul intravilan in suprafata 
de 5.000 mp amplasat in intravilanul localitatii Movila Miresii, judetul Braila T 14, P 165 
incepand cu data semnarii actului aditional. 
Art.2 Dl. primar Panturu Dumitru este imputernicit sa semneze in numele si pe seama 
Consiliulu local Movila Miresii actul aditional privind rezilierea contractului de concesiune nr. 
1017/6.06.2013 conform anexei la prezenta hotarare. 
Art.3 Compartimentul registrul agricol si impozite si taxe vor proceda la radierea din evidente 
a contractului de concesiune nr. 1017/6.03.2013. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata solicitantului si Institutiei Prefectului Judetul Braila, 
prin grija secretarului comunei. 
Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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Anexa la HCL nr. 58/20.09.2018 

 
 
ACT ADITIONAL  
Inchieiat astazi_______________ 
La contractul de concesiune nr. 1017/6.03.2013 
Incheiat intre UAT Comuna Movila Miresii si dl. Ureche Aurel 
 
             Partile contractante 
 
             Intre Comuna Movila Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 773, 
judetul Braila, cod fiscal 4243723, reprezentata legal prin dl. Panțuru Dumitru, avand functia 
de primar, in calitate de Proprietar(concedent), pe de o parte si 
 
    URECHE AUREL, CNP …………., domiciliat in Braila, Calea Calarasilor nr. 218, bl. 
V1, ap. 57, posesor al CI seria XR nr. ……, eliberat de SPCLEP Braila, in calitate de 
concesionar, pe de alta parte  
               
             Având în vedere: 
 
Prevederile art. 8 din contractul de concesiune nr. 3430/31.07.2013; 
Prevederile art. 1321 din Legea 287/2009, privind Codul Civil; 
Prevederile HCL nr. 58/20.09.2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 
1017/6.03.2013. 
 
               Noi părțile contractante am convenit urmatoarele: 
 
       Art. 1 Incheierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr. 1017/6.03.2018 
incepand cu data semnarii prezentului act aditional. 
      Art.    2 Prezentul act aditional intra in vigoare astazi ___________. 
 
 
Drept pentru care am incheiat prezentul act aditional astazi ________________ in 2(doua) exemplare originale 
cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
Proprietar (concedent)  Concesionar, 
   
Primar,  Ureche Aurel 
Panturu Dumitru   
   
Avizat secretar comuna, 
Dragus Viorel 
 
Avizat CFPP, 
Datcu Nela 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.59 

din 20 septembrie 2018 
  
 
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici pentru investiția 
„Construire teren sport Sat Țepeș Vodă, comuna Movila Miresii, județul Brăila” 
 
 
       Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   ordinară 
în data de 20.09.2018; 
             Având în vedere: 
- Dispozitia de santier inregistrata cu nr. 6125/13.09.2018, intocmita de proiectantul lucrarii si 
aprobata de beneficiar; 
- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, și referatele compartimentelor de 
specialitate; 
- Avizul favorabil ale comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control 
si comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
- Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum si pe cele ale art.126 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată cu modificarile si completarile ulteriorare; 
 

HOTĂRÂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba modificarea indicatoriilor tehnico – economici ai investiției „Construire teren 
sport Sat Tepes Voda, comuna Movila Miresii, judetul Braila”,  dupa cum urmeaza : 
Indicatori tehnici: 
Terenul de sport vor avea urmatoarele caracteristici: 
Teren handbal/minifotbal in suprafata de 1150 mp; 
Elemente constructive teren sport: 
 Fundatie balast 15 cm; 
 Suprastructura beton armat 10 cm; 
 Suprafata de joc realizata din gazon sintetic. 
Imprejmuire stalpi si plasa metalica pe toata lungimea terenului; 
Dotari – 2 porti metalice, instalatie iluminat nocturn – 4 stalpi si 4 lampi LED si retea de 
alimentare energie electrica, banci  spectatori 6 buc. 
                       2. Durata de realizare a investiției : 2 luni. 
  B. Indicatori economici : 
          -   Valoare totală a investiției 516.180,26 lei, cu TVA . 
          -   Valoare C + M  :  484.611,26 lei, cu TVA. 
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Art.2 Se aproba Dispozitia de santier nr. 1/10.08.2018 care prevede marirea suprafetei 
terenului de sport de la 1050 mp la 1150 mp si inlocuirea vopselei expoxidice cu gazon 
sintetic anexata la prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba Nota de renuntare la categoria de lucrari”vopsitorie epoxidica” cu valoarea 
totala de 122.302,13 lei inclusiv TVA anexata la prezenta hotarare. 
Art.4 Se aproba Nota de comanda suplimentara pentru extinderea terenului de sport si 
pentru montarea gazonului sintetic cu valoarea totala de 176.947,39 lei. 
Art.5 Finanțarea diferentei suplimentare fata de pretul initial in suma de 54.645,16 lei  va fi 
asigurată exclusiv din din bugetul local al comunei Movila Miresii. 
Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei 
Movila Miresii, județul Brăila. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.8 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.60 

din 20 septembrie 2018 
 

privind: aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activitățile specifice și 
modificarea și completarea Normativelor proprii de cheltuielii ale comunei Movila 
Miresii  pentru consumurile lunare de carburanți   
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   ordinară în 
data de 20.09.2018; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatele prezentate de dl. secretar si de 
responsabilul cu parcul auto din cadrul institutiei; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si control; 
- prevederile  art. 1, alin. (3) siart.5, alin.(3ˡ) din OG 80/2001, privind privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritãtile administratiei publice si institutiile publice, 
modificata si completata de OG 16/2018;   

Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(9)  si art. 45, alin.(1) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificarile si complet`rile ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba numarul de autoturisme utilizate pentru actitiatile specifice  Institutiei 
Primarului comunei Movila Miresii dupa cum urmeaza: 
Dacia Duster inmatriculata cu nr. BR 06 PMM. 
Dacia Logan inmatriculata cu nr. BR 02 PMM. 
Art.2 Se aproba modificarea si completarea normativele proprii de cheltuieli privind 
consumurile lunar de carburant pentru autoturismul propriu, mijloacele de transport elevi, 
autopeciala de stinsii incendii si celelalte utilaje care deservesc UAT Comuna Movila Miresii, 
aprobata prin HCL nr. 88//28.12.2017 prin introducerea pozitiei nr. 15 astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Mijloc de transport/ 
utilaj 

Consum 
(litri /100 km) 

Km parcursi Consum 
anual 
Total(litri) 

Consum 
mediu lunar 
(litri) 

15. Autoturism Dacia 
Logan 
BR 02 PMM 

7,5  l/100 km 1340  km 100*12=120
0 

100 

 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarAri se insarcineaza 
responsabilul cu gestionarea parcului auto si compartimentul financiar contabil din cadrul 
aparatului propriu de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor 
interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018 cu un numar de 11 voturi, din numarul 
total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.61 

din 20 septembrie 2018 
 

privind aprobarea indreptarii unor erori materiale din cuprinsul HCL  nr. 53/1.09.2016, 
privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU  “Amplasare centrala eoliana in comuna 
Movila Miresii” 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   ordinară în 
data de 20.09.2018; 

Având în vedere: 
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- Cererea nr. 257/13.09.2018 si inregitrata cu nr. 6282/18.09.2018 depusa de SC Agrinova 
SRL in calitate de beneficiar al PUZ si RLU  “Amplasare centrala eoliana in comuna Movila 
Miresii” prin care solicita modificarea HCL 53/2016; 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatele prezentate de dl. secretar si de 
responsabilul cu parcul auto din cadrul institutiei; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice si a drepturilor cetatenilor; 
- prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;   

Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(5) si art. 45, alin.(1) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificarile si complet`rile ulterioare; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 HCL 53/1.09.2016, privind 
aprobarea documentației PUZ si RLU “Amplasare centrala eoliana în comuna Movila Miresii” 
prin înlocuirea sintagmei “Se va scoate din circuitul agricol și se va introduce în intravilanul 
localității” cu sintagma “Se scoate din circuitul agricol și se introduce în intravilanul localității”. 
Art.2 Articolul 1 din HCL 53/1.09.2016 va avea următorul conținut: 
“Se aprobă documentația de urbanism a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și RLU aferent PUZ 
“AMPLASARE CENTRALA EOLIANA” în comuna Motiva Miresii, T 88, P 17, judetul Brăila 
conform documentației anexate care face parte integranta din hotărâre și cu respectarea 
cerințelor impuse prin Avizul favorabil nr. 14/5.08.2016 al Comisiei tehnice pentru analizarea 
si avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului /urbanism și autorizarea executării 
lucrărilor de construcții din cadrul Consiliului Județean Brăila cu precizarea ca suprafața de 
310,00 mp (necesari amplasării platformei turbinei și accesul la aceasta) situată în extravilan 
se scoate din circuitul agricol și se introduce în intravilanul localității”. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata solicitantului si Institutiei Prefectului Judetul Braila  
de secretarul  comunei. 
Art.4 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 20.09.2018  cu un numar de 11 voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 
 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
         CONSILIER LOCAL                                                                      SECRETAR 
         CIOCÎRLAN MILAN                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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