
 
 

 

Măsuri care trebuiesc respectate de crescători și consumatori, în 

scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare, precum și 

pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane pe perioada 

Sărbătorilor de iarnă 

 Având în vedere apropierea Sărbătorilor de iarnă când în mod tradițional se 
înregistrează un număr mare de sacrificări de porcine, precum și o creștere 
semnificativă a consumului de alimente de origine animală, în special carne și 
produse din carne de porc, D.S.V.S.A. Ialomița vă informează cu privire la 
principalele măsuri care trebuiesc respectate de crescători și consumatori, în 
scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare, precum și pentru prevenirea 
răspândirii Pestei Porcine Africane. 

D.S.V.S.A. Ialomița recomandă cetăţenilor să cumpere produse alimentare 
numai din unităţi sau spaţii autorizate sanitar-veterinar care, prin programul de 
control implementat de către inspectorii D.S.V.S.A. Ialomița, garantează că 
acestea provin din abatoare/unități unde este asigurată asistenţa sanitară 
veterinară permanentă. 

Aceasta înseamnă că, atât carnea cât şi alte produse de origine animală sau 
non-animală au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publică. 

Este interzisă comercializarea porcilor, cărnii și produselor din carne 
provenite din zonele de restricție, ca urmare a evoluției virusului Pestei 
Porcine Africane (PPA). 

Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul 
sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii 
obţinute, poate avea consecinţe grave. 

Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată proprietarul riscă să 
îmbolnăvească alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau 
om se pedepseşte, conform legii. 

Porcul crescut în gospodărie, carnea și produsele din carne provenite de 
la acesta sunt interzise a fi comercializate! 

Proprietarul trebuie să solicite vizita medicului veterinar înainte și/sau 
după sacrificarea porcului, în cazul în care constată:  

 înainte de sacrificare, apariția unor modificări a stării de sănătate a 
animalului (inapetență, febră, înroșirea pielii ce devine apoi cianotică, arcuirea 
spatelui, mers greoi, vomă sanguinolentă, diareea abundent sanguinolentă, etc.), 



 
 

 după sacrificarea animalului, existența unor modificări ale organelor 
interne și anume: splina mult mărită de culoare roșie sau neagră, ficat mult 
mărit, numeroase hemoragii (la nivelul limfonodurilor, seroaselor), acumulări de 
lichide în cavități, etc. 

În situaţia în care medicul veterinar constată că animalul este bolnav, 
proprietarul nu îl va sacrifica şi/sau nu va consuma carnea rezultată din 
sacrificarea acestuia. Medicii veterinari oficiali vor dispune în aceste situații 
măsurile specifice prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv întocmirea 
documentelor necesare pentru despăgubirea la valoarea de piaţă a 
animalului, numai dacă acesta este identificat și înregistrat în Baza 
Națională de Date. 

Examinarea cărnii provenite de la porcii sacrificaţi în vederea depistării 
trichinelozei este obligatorie. Probele se recoltează din limbă, musculatura 
intercostală, pilierii diafragmatici, mușchii maseteri, mușchii abdominali, partea 
musculară a diafragmei situată în apropierea coastelor sau a sternului (de 
dimensiunea unei nuci). 

Carnea nu trebuie preparată și consumată până nu este obţinut, de la 
medicul veterinar, rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat 
negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii 
mistreţi. 

Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor se sancţionează cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 
de lei. 

 Ținând cont de faptul că doar prin eforturile conjugate ale tuturor 

instituțiilor publice se poate asigura, pentru fiecare crescător și consumator, un 

Crăciun fericit și mai ales sănătos, vă rugăm să popularizați aceste măsuri, prin 

mijloacele pe care le aveți la dispoziție, astfel încât toți crescătorii și 

consumatorii să fie informați corect și în timp util.  

 

 


