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Nr. ____ din ___________20__ 

I N F O R M A R E 

Cu privire la informarea cetățenilor, agenților economici, APL despre instituirea zonei 

de protecție și supraveghere în cazul Focarului de Pestă Porcină Africană  

 

  Stimați cetățeni, 

     

  Pe teritoriul localității s. Mândâc, r-ul. Drochia, într-o gospodărie nonprofesională s-

a confirmat focar de Pestă Porcină Africană.  S-a stabilit zona de protecție pe o rază de 3 km 

de focar și zona de supraveghere - 10 km de la focar.  

  Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Drochia aplică măsuri de control în 

conformitate cu prevederile normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control 

și combatere a Pestei Porcine Africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1368 din 

19.12.2016 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare. 

  Astfel, vă informăm că se stabilește în jurul focarului o zonă de protecție cu o rază de 

cel puțin 3 km: s.Mândâc, s.Drochia și zonă de supraveghere cu o rază de cel puțin 10 km de la 

focar: s.Șuri, s.Șurii Noi, s.Chetrosu, s.Țarigrad, s.Antoneuca, s.Sergheuca, s.Pervomaiscoe, 

s.Fîntînița, s.Cotova, s.Macareuca, s.Ceapaevca, s.Șalvirii Vechi, s.Șalvirii Noi, s.Iliciovca, 

s.Maramonovca, s.Palanca, s.Tîrnova și s.Țaul, s.Horodiște r-ul Dondușeni,  

Măsurile care sunt necesare de implementat în zona de supraveghere sunt: 

a) efectuarea unui recensămînt al tuturor exploataţiilor de porcine; 

b) interzicerea mişcării porcilor  domestici, în cadrul zonei de supraveghere; 

c) interzicerea mişcării porcilor domestici, către exploataţii, abatoare situate în afara 

zonei de supraveghere; 

d) respectarea de către orice persoană care intră sau părăseşte exploataţia a măsurilor de 

biosecuritate orientate spre prevenirea răspîndirii Pestei Porcine Africane; 

e) curăţarea şi dezinfectarea fără întîrziere după contaminare, prin una sau mai multe 

dintre procedurile prevăzute la pct. 48 din prezenta Normă sanitar-veterinară a 

mijloacelor de transport şi echipamentelor utilizate pentru transportarea porcilor 

domestice  a cadavrelor, furajelor, gunoiului de grajd, aşternutului şi oricărui material 

sau substanţă posibil de a fi contaminate; 



f) neadmiterea intrării sau părăsirii exploataţiei de porcine de către nici un animal de 

specia porcinelor  decît sub supravegherea medicului veterinar oficial; 

g) raportarea imediată a oricărei creşteri a morbidităţii sau mortalităţii ori scăderii 

semnificative a producţiei în exploataţie; 

h) interzicerea evacuării sau împrăştierii aşternutului uzat sau gunoiului de grajd; 

i) interzicerea tîrgurilor, pieţelor unde se comercializează porcine. 

            Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Drochia, Solicită convocarea 

Comisiei Antiepizootice Excepționale din r-ul Drochia și totodată solicită convocarea 

Consiliilor Locale din cadrul localităților stabilite în zona de protecție și supraveghere 

pentru emiterea deciziei privind restricțiile impuse.  

 Solicităm sa ne informați imediat (maxim 24 ore) în cazul scăderii consumului de 

furaje,îmbolnăvirii sau morții animalelor din gospodărie la numărul de telefon 

025223658. 

 Toți cetățenii din aceste localități sunt obligați conform legislației în vigoare să 

respecte măsurile indicate; 

 Nerespectarea solicitărilor reprezintă o încălcare a legii și poate fi sancționată în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Cu respect, 

Șef direcție teritorială Drochia                                                       NOFIT Gheorghe 
 

 

Ex.:Baidaus V. 

Tel.:060301777 
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