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Comercializarea porcinelor în târguri 

 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi informează 

toți crescătorii de porcine din judet, cu privire la faptul că în România evolueaza  pestă 

porcină africană la porci domestici in judetele limitrofe Tulcea, Braila,  Constanta, 

Ialomita si in judetele din vestul tarii Satu Mare, Salaj, Bihor.  

Pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor 

si zonozelor, la nivelul Institutiei Prefectului judetului Calarasi a fost aprobat planul cadru 

general pentru limitarea raspandirii bolii pe teritoriul judetului. 

Pesta porcină africană poate determina pagube importante prin procentul de 

mortalitate ridicat, prin dificultăți de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse 

comerțului. 

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați 

următoarele sfaturi: 

� nu intrați în adăposturile unde creșteți porci cu încălțămintea și hainele cu care ați 

umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, 

să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică; 

� creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii 

stăini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin 

porci domestici; 

� nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenită de la carnea de 

porc gătită în familie; dacă există vânători în familie, care aduc carne de mistreț, sub 

nici o formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne; 

� nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă 

exploatație; 

� nu cumpărați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără 

certificat sanitar veterinar de sănătate, eliberat de medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit; 

� nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să 

vină în contact cu porci mistreți bolnavi; 

� este interzisă aducerea din țările unde evoluează boala a porcilor vii, cărnii de porc 

proaspătă (refrigerată sau congelată) produselor din carne (carne sărată, cârnați, 

șuncă). 

 Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană? 

Nu există semne clare care să indice boala, dar se pot observa, la porcii bolnavi, 

semne ca: moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt, temperatură foarte 
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ridicată (40,5 – 42ºC), roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului 

picioarelor, a abdomenului și a pieptului, lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în 

mers, vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi. 

Ce vor face serviciile sanitare veterinare în cazul apariției unui focar de pestă 

porcină africană? 

Toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile 

suferite. 

 Reamintim crescătorilor de porcine următoarele: 

Comercializarea porcinelor în târguri se poate realiza la momentul actual numai in 

targurile autorizate sanitar veterinar din localitatile Calarasi, Manastirea si Budesti. 

  Ținând cont de evoluția pestei porcine africane în imediata apropiere a granițelor 

României, reamintim crescătorilor de porcine : 

Mişcarea suinelor vii, din târgurile de animale, este permisă numai către 

exploataţii nonprofesionale (gospodarii ale populatiei) și se efectuează doar dacă 

acestea sunt identificate (crotaliate) şi însoţite de:  

� certificat de sănătate privind miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei; 

� documente de mişcare (formularul F2) 

Atentie!  aceste documente se eliberează de medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit (concesionar) de pe raza fiecărei comune, doar la data efectuarii miscarii. 

  

DSVSA Calarasi recomanda sa fie mentinut un grad ridicat de alerta, si in cazul 

semnelor de boala si/sau moarte a suinelor proprietarii sa anunte urgent, in maxim 24 

ore, medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  - telefon 0242 313676. 
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