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   Catre, 

Institutia Prefectului Judetul Buzau 
Centrul Local de Combatere a Bolilor 

DSVSA PH, IF, VN, CV, IL, BR, BV 
Exploatatii comerciale din judetul Buzau 

Medici Veterinari Oficiali 
Medici Veterinari de libera practica 

Gestionarii Fondurilor de  Vanatoare Buzau 
UAT Jud Buzau 

 
 

  
 Va comunicam ca in data de 25.03.2021 pe teritoriul judetului Buzau s-a 
confirmat un focar de PPA in exploatatia nonprofesionala RO 0465810140 situata in 
sat Balanesti,nr 70, com Cozieni 45.34029; 26.48463.  
 DSVSA Buzau  a intreprins masurile care se impun conform legislatiei, la 
confirmarea unor focare de PPA. 
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Formular nr. A.10 Notificare de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere şi de instituire a 
măsurilor în aceste zone 

DSVSA Judeţul Buzau  Nr/Data   6238/2/25.03.2021 
Notificare de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere 

 

Ca   urmare   a   confirmării   oficiale   a   bolii   „Pesta   Porcină   Africana"   în   data de 25.03.2021 
la o expl nonprofesionala RO0465810140, situata in sat Balanesti,nr 70, com Cozieni 45.34029; 26.48463, s-au 
intreprins urmatoarele masuri: exploatatia a fost pusa sub restrictii, s-a efectuat dezinfectia si se propune / 
instituie  zonele de protecţie şi supraveghere dupa cum urmeaza: 

- o zona de protecție in jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localității/localităţilor: Ciocanesti, 
Zapodia, Izvoru, Valea Banului, Cozieni, Trestia, Tulburea, Cocarceni, Bercesti din judetul Buzau. 

- o zonă de supraveghere în jurul focarului, de minim 10 km, care include și zona de protecție, pe raza 
localităților: Coltii de Jos, Colti, V Sibiciului, Muscelu Caramanesti, Sibiciu De Sus, Begu, Lacu cu Anini, 
Panatau, Maguricea, Zaharesti, Alunis, Nucu, Scaeni, Gavanele, Fisici, Ruginoasa, Parscovelu, Pinu, Corneanu, 
Goruni, Posobesti, V Stefanului, Piatra Alba, Capu Satului, Odaile, Lacu, Bozioru, Izvozrele, Ulmet, Glodurile, 
Tarcov, Trastieni, Olesesti, Parjolesti, Runcu, Robesti, Lunca Frumoasa, Coltaneni, Curcanesti, Tocileni, 
Parscov, Lungesti, Teisu, Pietraru, Ciuta, Badila, Muscel, Punga  – din judetul Buzau. 

In zona de supraveghere nu sunt incluse si expl comerciale industriale. 

In aceste zone, se va efectua catagrafia tuturor suinelor, urmata de un examen clinic, in  conformitate cu Directiva 
60/2002, Manualul Operational de interventie in PPA ed. IV si cu  Dispozitia Directorului executiv al DSVSA Buzau nr 
17097/21.10.2020. 

In aceste zone, instituţiile parte a CLCB cu atribuţii în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite in 
legislaţia comunitară specifică: Directiva Consiliului de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei 
porcine africane şi de modificare a Directivei 2002/60/CE a Consiliului de stabilire a dispozitiilor specifice de 
combatere a pestei porcine africane, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, 
modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010 dupa cum urmeaza: 

-Mişcarea animalelor din zona de protecţie este restricţionată astfel: deplasarea şi transportul porcilor 
pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară 
locală. Această interdicţie nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe şosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face 
fără descărcare sau oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinaţi tăierii, care provin din exteriorul 
zonei de protecţieşi se îndreaptă spre un abator situat în zona menţionată anterior pentru tăiere imediată. 

Nici un animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploataţie fără autorizarea autorităţii veterinare 
locale. 

-Mişcarea animalelor din zona de supraveghere este restricţionată astfel: deplasarea şi transportul 
porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea 
veterinară locală. Această interdicţie nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe şosea sau pe calea ferată dacă 
tranzitul se face fără descărcare sau oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinaţi tăierii, care 
provin din exteriorul zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în zona menţionată anterior pentru 
tăiere imediată. 

Nici un animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie în cursul primelor şapte zile fără 
autorizarea autorităţii veterinare locale. 
 
Director Executiv                                                     Sef SCOSBAN                               Intocmit  
Dr Adonis Dragnea                                                Dr Mihalcea Stelian                      Dr Cristian Mortasivu 
 
  


