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PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINŢĂ 
SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ IN ROMÂNIA: 

FIŢI ATENŢI LA SEMNELE El Şl ANUNŢAŢI 
MEDICUL VETERINARI

Cine cauzează pesta porcină africană?
Pesta porcină africană este cauzată de un virus.
La ce specii este întâlnită boala?
La porcii domestici şi porcii mistreţi europeni de toate vârstele, 
indiferent de gen.
Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?
Nu!
Evoluează boala în România?
DAîVirusul poate determina pagube importante prin procentul de 
mortalitate ridicat, prin dificultăţile de eradicare a bolii şi prin 
restricţiile impuse comerţului, de aceea, teritoriul ţării trebuie păstrat 
indemn.
Unde evoluează boala în prezent în România?
în judeţele Satu-Mare şi Tulcea şi afectează deopotrivă porcii sălbatici
(porcii mistreţi) şi porcii domestici.
Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariţia 
semnelor de boală?
3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile. 
Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?
Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite 
şi altor boli.
• mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită intr-un timp 
extrem de scurt;
• temperatură foarte ridicată (40,5 -42° C) şi stare febrilă;
• roşeaţă sau învineţire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului 
picioarelor, a abdomenului şi pieptului;

• lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers, care pot apărea 
cu 24-48 de ore înaintea morţii;
• vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi;
Cum se transmite virusul?
Prin contact direct între animalele sănătoase şi cele bolnave sau 
indirect, prin:
• hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc 
folosită la gătit nu este cunoscută;
De reţinut:

• alţi vectori infectaţi ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat 
boala.
• toate secreţiile, excreţiile, fluidele, ţesuturile provenite de la animalele 
infectate, bolnave şi moarte, precum şi animale care au supravieţuit 
îmbolnăvirii şi s-au recuperat;
• vectori biologici (căpuşe din anumite specii care au parazitat anterior 
porci bolnavi);
• alţi vectori infectaţi ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat 
boala.

Sursele de virus includ şi:
• sânge, ţesuturi, secreţii şi excreţii de la animale bolnave sau moarte;
• animale care au supravieţuit îmbolnăvirii şi s-au recuperat;
• mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din 
porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulţi ani.
Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?
Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire (igienă 
alimentară şi a exploataţiilor, mişcările animalelor şi măsurile de control 
aplicate de autorităţile împuternicite sunt singurele metode care pot ţine 
boala departe.
Există tratament pentru această boală?
NU!
Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă 
porcină africană?
• anunţ imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din 
localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţul meu;
Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariţiei unui focar de pestă 
porcină africană?
• toţi porcii vor fi ucişi, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru 
pierderile suferite;
• toate cadavrele porcilor ucişi vor fi distruse în condiţii de maximă 
securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
• circulaţia animalelor va fi pusă sub restricţii în perioada evoluţiei bolii, 
iar animalele din curţile aflate în perimetrul de restricţii vor fi ţinute sub 
observaţie;
• exploataţiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate şi deratizate, 
primind aprobarea pentru repopulare când condiţiile sunt întrunite.

Solicitaţi medicului veterinar concesionar înmatricularea (crotalierea) şi introducerea în baza de date a porcinelor 
din gospodărie! 
Este mai bine să raportaţi orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportaţi deloc!
Nu vă temeţi de penalizări ale guvernului, contribuţia dumneavoastră este esenţială în menţinerea indemnităţii ţării!
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RECOMANDĂ CRESCĂTORILOR DE PORCINE DIN JUDEŢUL BRĂILA
RESPECTAREA URMĂTOARELOR

RESTRICŢII PRIVIND PESTA PORCINA AFRICANĂ
Pentru a limita răspândirea bolii, se impun următoarele măsuri:
- se interzice orice mişcare a porcinelor în interiorul sau 

exteriorul exploataţiei;
- pătrunderea persoanelor străine în exploataţia plasată sub 

observaţie sanitară veterinară, mai ales a celor care deţin 
porcine, este strict interzisă;
- niciun cadavru sau came provenind de la un porc din 

exploataţia aflată sub restricţii, hrană pentru porcine, ustensile, 
materiale, deşeuri, dejecţii, gunoi de grajd, purin, aşternut uzat 
sau orice obiect care ar putea transmite pesta porcină africană 
nu poate părăsi exploataţia fără o autorizaţie de la autoritatea 
competentă, respectând măsurile de biosecuritate, astfel încât 
să se minimizeze riscul propagării pestei porcine africane;
- mişcările de mamifere domestice, vehicule şi echipament 

dinspre sau spre exploataţie sunt supuse condiţiilor şi 
autorizării de către autoritatea competentă;
- toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din 

curtea proprie, vor fi anunţate, fără întârziere, medicului 
veterinar de liberă practică împuternicit;
- toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în 

locuri publice, se anunţă, fără întârziere, medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit;
- până la clarificarea situaţiei sub aspect epidemiologie din 

exploataţii, se interzice organizarea pe teritoriul localităţii de 
pieţe, târguri sau expoziţii de păsări şi animale;
- toate indicaţiile medicului veterinar de liberă practică 

împuternicit se respectă necondiţionat.
Toţi cetăţenii din această localitate sunt obligaţi să respecte 

măsurile indicate în prezenta.
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