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DISPOZIŢIE
privind declararea focarului de trichineloză, pe raza localităţii Poiana Stampei Judeţul 

Suceava, pe teritoriului fondului de vânătoare 10 Dornişoara

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;

Având în vedere:
- Ancheta epidemiologică nr. 52 din 31.01.2019, întocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

) Siguranţa Alimentelor Suceava- Circumscripţia sanitar veterinară oficială Vatra Domei;
-Actul sanitar-veterînar de declarare oficială a bolii, nr. 49 din 31.01.2019, emis de Direcţia Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava-Circumscripţia sanitar veterinară oficială Vatra 
Domei;
- Programul de măsuri nr. 50/31.01.2019, privind combaterea focarului de trichineloză în localitatea 
Poiana Stampei Judeţul Suceava, emis de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Suceava-Circumscripţia sanitar veterinară zonală Vatra Domei;
- Referatul nr. 1 U9 din 31.01.2019, întocmit de secretarul comunei Poiana Stampei.

în conformitate cu prevederile din :
-Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru 

siguranţa alimentelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si 
completările ulterioare;

-Ordinul nr. 35/2016 al Autorităţii naţionale Sanitar-veterinare si pentru Siguranţa 
Aii mente lor,privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale ta 
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 

) ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

în temeiul art. 63, alin.l lit.a, art. 68, atin.l şi art. 115 alin. 1 lît. a, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 31.01.2019, se declară focar de trichineloză, în comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, pe teritoriul fondului de vânătoare 10 Dornişoara, conform actului sanitar 
veterinar, nr. 49 din 31.01.2019, anexat, al D.S.V.S.A Suceava, Circumscripţia sanitar veterinară 
oficială Vatra Domei.

Art. 2. Se instituie, pe teritoriul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, măsurile prevăzute 
în PROGRAMUL DE MĂSURI, nr. 50 din 31.01.2019, care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.
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Art. 3 . Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, va acorda sprijinul necesar pentru 
îndeplinirea programului de măsuri.

Art. 4. Secretarul comunei va aduce ia îndeplinire prezenta dispoziţie prin afişare şi comunicare 
către Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate.

)

PRIMAR ,

Ing. MEZDREA VILUŢ

Avizat pentru legalitate 
p. s. Secretarul comunei,

>
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Nr. 1119 din 31.01.2019

REFERAT

Primar- mg.Mei;area Viluţ
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)
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa alimentelor Suceava- CSVZ Vatra Dornei , a 

întocmit ancheta epidemiologică nr. 52 din 31.01.2019, Actul sanitar veterinar de declarare oficiată a 
bolii nr. 49 din 31.01.2019 şi programul de măsuri privind combaterea focarului de trichineloza în 
localitatea Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Potrivit actelor enumerate, tn data de 31.01.2019, au fost semnalate 2 cazuri de trîchineloză la 
porcii mistreţi, pe raza localităţii Poiana Stampei.

în conformitate cu prevederile din :
- Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru 

siguranţa alimentelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si 
completările ulterioare;
-Ordinul nr. 35/2016 al Autorităţii naţionale Sanitar-veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor,privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor Ia animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor 
şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în 
domeniul siguranţei alimentelor;

) în temeiul art. 63, alin.l lit.a, art. 68, alin.l şi art. 115 alin. 1 lit. a, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară 
emiterea unei dispoziţii privind declararea focarului de trichineloză, pe raza localităţii Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, pe teritoriului Fondului de vânătoare 10 Domişoara.

întocmit,
p. s. Secretar comună - Tătara Mirela

mailto:poiana_stampei_@vahoo.cam
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AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANŢA ■
ALIMENTELOR SUCEAVA 

CSVSAO VATRA DORNEI 
Nr. 52731.01.2019

A N C H E T A  E P I D E M I O L O G I C  A

DA TE REFERNELOZAITOARE LA FOCAR 
B O A L A /C O D  \  T R IC H IN E L O Z A
P R O P R IE T A R U L  A N IM A L E L O R  -F  V  10 D O R N ISO A R A  
C O D  E X P L O A T A T IE  R O
L O C A L IT A T E  P O IA N A  ST A M PE I \

C SV  P O IA N A  ST A M PE I
1. Momentul apariţiei bolii 31.01.2019
2. Momentul primelor suspiciuni si daca acestea au fost anuntaiţe 31.01.2019
3. Locul apariţiei primelor cazuri de boala in curtea proprietarul 31.01.2019
4. Spedile-afectate-PORC-MISTRET 

Varsta-anîmalelor-afectate 10 LUNI ,MÂSCUL , RO 0162902
5. Categoria animalelor afeetate-anirnale 

pentru reproducţie -animale din mediul silvatic
6. ■ Evoluţia îmbolnăvirilor, făcându-se referire la procentul de morbiditate....:...... ............................
7. Evoluţia pierderilor prin mortalitate^.................. =........:...... ................. .................... ;.............„
- Originea şi căile de introducere a bolii - animalele carnivore din mediul silvatic
■ .Daca în efectiv a mai evoluat boala
■ Dacă în jurul focarului au mai existat focare cunoscute sau nededa rate In expbatratia proprietarului
■ Dacă boala a fost introdusa cu animale nou achiziţionate
■ Daca animalele nou achiziţionate au fost ţinute în carantină profilactică . ' *

Daca boala a fost introdusă cu animale sălbatice
• Dacă boala afost introdusă prin Import de animale, produse de origine animală,furaje,recepţioneri 

străini

* Dacă boala a fost introdusa pe cale indirectă prin: persoane,mijloace de transport,furaje,di1verşi 
vectorif păsări, rozătoare) . .

.............................. nu .....:....................:.......... ■......................... ................ ................ ................... .-.......

■ Când se apreciază ca infecţia a fost introdusa pe aceste căi

■ Daca animalele au.pascut în zone infectate sau au fost hrănite cu furaje recoltate din aceste zone

■ Cu ce animale s-a făcut monta şi care este starea de sănătate a acestora



■ Dacă boala a fost transmisibilă prin ou se verifica de la ce stadiu de incubaţie provin puii*, ouăle pentru ■ 
incubaţie ' f :

8. Difuzarea bolii în focar în perioada de Incubaţie
Difuzarea bolii prin persoane, vehicule, produse,când şi în ce împrejurări

. Zone (exploataţii,localităţO posibil contaminate

9. Factori care au favorizat apariţia bolii în efectiv;
■ Starea de întreţinere a lotului unde a* apărut

boala.....corespunzătoare........... ;..... ............................. :......■..............  . . ■
■ Alimentaţia..... . '
■ Utilizarea de deşeuri de abator, de la fabrici de prelucrare sau resturi culinare nesterilizate
■ Condiţii de microdijnat şf cazare...... .corespunzătoare./....... . - \  .. .
- Situaţia imunofogica a fiecărei categorii de vârstă, în special a ioturilor unde âu apărut îmbolnăviri
■ Aplicarea tratamentelor antistres sau de necessitate - -
■ Aplicarea măsurilor de profilaxie generală schimbarea focului de pasunat T . :
■ Aplicarea tehnologiei'de creştere şi sanitar veterinare ,..................... ,..........................................
■ Aplicarea principiului 'totul plin - totul goi"..i.............. ...........!..................:......"................................
■ Executarea curăţeniei mecanice si dezinfectiei după depopulare.......................................*.................
■ Invaziile de rozătoare...... ....................... i.................*.... .................... ........................... .......
- Factorii de mediu care ar fi putut favoriza apariţia si extinderea bolii

10. Alte,aspecte specifice locale fri legătură cu apariţia bolii
11. Daca apariţia bolii se datoreaza unor neglijente si cine se face vinovat - NU 

’ 17. Alte observaţii -  NU SUNT

DR BOCA LAZAR FEUCIA



PWMARIA POfANA ŞTAMpI p
JNTRARF

L u n a^L A n jjlW ^i

ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALA A
BOLII

NR 49/31.01.2019
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

SUCEAVA
Circumscripţia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranţa Alimentefor Oficiala

VATRA DORN EI

1 .Denumirea bolii - TRICHINELOZA
2 .Speciile de animale afectate - PORC MISTRET
3. Data apariţiei bolii -  31.01.2019
4 . Localitatea POIANA STAM PEI-jude ţu l SUCEAVA
5. Exploataţii ie sau locurile contam inate -denumirea exploataţiei, codul exploataţiei, 
fonduILi de vânătoare - FV 10 DORNISOARA. , numele şi adresa proprietarului - 
OCOLUL SILVIC JOSENII 8ARGAULUI
6 . Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile 

contaminate:

Specia Categoria Număru [ ide 'anima le
PORCI MISTRET ANIMAL SĂLBATEC 5.0'
VULPI 35
URSI

A-.
30

Dl HORI 0

7 .Numărul de animale bolnave -1 , tăiate de urgenţă -0 , impuscate - 1 
numărul şi seria formularelor de mişcare.

S.Originea bolii (surse şi mod de contam inare) -anim alele carnivore din mediul 
silvatic
9.Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boafă/zona infectată 
şi în localitate -conform planului de masuri nr. 50/3L01.2019

DR BOCA LAZ AR FELICIA 
(semnătura şî parafa

Am luat cunoştinţă 
Consiliul Local 

Primar,



GUVERNUL ROMÂNIEI
AURORETATEA NAŢIONALA SANITAR VETERINARA 
DSVSASUCEAVA 
CSVSAO VATRA DORNEI 
Nr. 50./31.0L2019

PROGRAM DE MASURI PENTRU COMBATEREA ÎRICHINELOZEI SI PREVENIREA 
EXTINDERII BOLTI PE TERITORIUL COMUNEI POIANA STAMBEI

Având in vedere apariţia focarului de trichineloza Ia un porc mistreţ pe teritoriul FV 10 
DORNISOARA apartinand OCOL SILVIC JOSENII BARGAULUI ,conform BA 20235/3 L0L2019 
emis de laboratorul DSVSA Suceava, dispun următoarele masuri;

L Se declara oficial boala Trichineloza pe raza comunei POIANA STAMPE]
2. Se activeaza Comandamentul antiepizootic local
3. Carcasa cu număr de identificare RO 0162902 va fr dirijata la o unitate de incinerare 

autorizata
4. Se va reduce numărul câinilor fara stapan
5. Locurile de depozitare ale gunoaielor vor fi întreţinute corespunzător pentru a evita apariţia si 

înmulţirea şobolanilor si a şoarecilor
6. Cadavrele şobolanilor , câinilor si pisicilor vor fi colectate si expediate la incinerare
7. Porcii sacrificaţi in gospodarii vor fi examinaţi trichineloscopic
8. Personalul sanitar veterinar din localitate va lua masuri de educaţie a populaţiei referitor la 

importanta efectuării examenului trichineloscopic al cărnii de porc pentru a preveni 
îmbolnăvirea acestora

OBLIGAŢIILE UNITĂŢILOR SILVICE SI DE VANATOARE Y %
LSe vor organiza acţiuni periodice de distrugere a carnivorelor sălbatice ^îndeosebi lupi. 

vulpi, pisici sălbatice. ' :
2. Cadavrele animalelor ucise se vor expedia la o unitate de incinerare.
3. Vanatul comestibil -  urs , mistret -va fi obligatoriu supus examenului trichineloscopic la*

laboratorul DSVSA Suceava ■ ^
4. Organele silvice si de vanatoare au obligaţia de a anunţa medical veterinar, cu 24 ore 

înainte Referitor la locul unde se va desfasura perfida de vanatoare.

Medic veterinar oficial


