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Având în vedere faptul că, în cadrul lucrărilor celei de-a 85-a Sesiuni Generale a Adunării 

Mondiale a delegaților Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), ce a avut loc în luna 

mai 2017, România a fost admisă pe lista statelor libere de pestă porcină clasică, iar pentru menținerea 

acestui statut, Comisia Științifică a solicitat autorităților veterinare române, realizarea unui plan de 

acțiune, una din recomandările experților OIE fiind realizarea de exerciții de simulare în diferite locații 

cu porci domestici, D.S.V.S.A. Ialomița a decis organizarea unui exercițiu de simulare într-o exploatație 

nonprofesională, de pe raza localității Sudiți. 

Exercițiul de simulare pentru pesta porcină clasică s-a desfășurat pe parcursul a două zile, după 

cum urmează:   

 

13.06.2018 – partea teoretică 

 au fost reîmprospătate cunoştinţele participanţilor cu privire la semnele clinice ale bolii, 

recoltarea, ambalarea, etichetarea și transportul probelor, cronologia paşilor necesari pentru 

demonstrarea activităţilor şi măsurilor ce trebuie dispuse în focarul primar.  

  

14.06.2018 – partea practică 

 participanţii au fost implicați în munca analitică şi în procesul de luare a deciziei cu privire la 

activităţile şi măsurile care trebuie adoptate în legatură cu suspiciunea şi confirmarea focarelor de pestă 

porcină clasică, la apariţia bolii într-un teritoriu.   

 

Scopul exercițiului a fost: 
 să testeze aplicabilitatea Planului de Contingenţă şi a Manualului Operaţional pentru pesta 

porcină clasică la nivel local; 

 să testeze capacitatea de răspuns a D.S.V.S.A. Ialomița şi a structurilor judeţene care fac parte 

din C.L.C.B. Ialomița şi contribuie, alături de D.S.V.S.A. Ialomița, la combaterea bolii; 

 să testeze capacitatea de a lucra împreună în cadrul C.L.C.B. a D.S.V.S.A. Ialomița şi a 

Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomița; 

 să testeze capacitatea de realizare, cât și de monitorizare a anchetelor epidemiologice, pentru a 

detecta cât mai repede gradul de răspândire a bolii.  

În prima zi de desfășurare a simulării au participat în ședință comună toți medicii veterinari de 

liberă practică împuterniciți și medicii veterinari oficiali, din județul Ialomița, precum și reprezentanți ai 

Instituției Prefectului Ialomița și ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomița. 

La exercițiul practic au participat toți medicii veterinari oficiali din cadrul C.S.V.Z. și 

D.S.V.S.A. Ialomița. 
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