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Către, 

PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL ILFOV 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, la o exploataţie comercială de păsări cu un efectiv de 180 OOO cap., 
din localitatea Ungheni, judeţul Mureş, în seara zilei de 6 mai 2021 a fost confirmată prezenţa virusului 
Influenţei Aviare HSN8. Virusul a fost confirmat la pui de rasă mixtă în vârstă de 25 zile, destinaţi livrării ca 
pui precrescuţi. 

Virusul Influenţei Aviare a fost confirmat duminică şi la o exploataţie nonprofesională din Cristuru
Secuiesc, judeţul Harghita. 

În prezent, se înregistrează a creştere explozivă a focarelor de gripă aviară în Europa, boala evoluând 
în: Ungaria, Bulgaria, Cehia, Germania, Franţa, Polonia, Danemarca, Slovacia, Belgia şi Suedia. 

În contextul epidemiologic al evoluţiei gripei aviare în Europa, se impune supravegherea şi 
monitorizarea păsărilor domestice, dar şi a celor sălbatice care reprezintă, conform legislaţiei şi a studiilor 
de specialitate, sursa naturală a virusului gripal aviar. 

Având în vedere prevederile Deciziei Centrului Naţional de Combatere a Bolilor nr. 1 din 07.05.2021, 
se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populaţiei, în 
vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice şi sălbatice, după cum urmează: 
- păsările vor fi menţinute în interiorul curţilor, fără a fi lăsate libere în afara acestora; 
- ţinerea păsărilor de curte in aer liber este permisă dacă acestea sunt protejate împotriva contactului cu 
păsările sălbatice sau acestea sunt hrănite şi adăpate într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările 
sălbatice; 

- este interzis accesul păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare 
hidrologică artificială sau naturală; 
- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, a raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice; 
- se va avea în vedere limitarea perimetrului din interiorul curţii la care au acces (acesta fiind cât mai 

restrâns); 
- se permite adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de situate în aer liber, dacă 
rezervoarele sunt protejate suficient împotriva păsărilor sălbatice; 
- depozitarea hranei pentru păsările de curte se va face astfel încât să fie protejată de păsări sălbatice sau de 
alte animale; 
- se interzice intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându
se la o singură persoană (proprietarul exploataţiei); 
- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii prin folosirea 
unei încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice; 
- se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânatori, care pot 
transmite virusul prin păsările sălbatice precum şi prin echipamente; 
- prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv animale de companie ; 
- cumpărarea de păsări vii, carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre se va face numai din 
unităţi înregistrate /autorizate sanitar veterinar. 

La nivel naţional au fost dispuse măsuri pentru o perioadă de 30 zile, şi anume suspendarea 
organizării şi desfăşurării comerţului ambulant cu păsări, precum şi suspendarea activităţilor 

comerciale cu păsări vii, (de la puii de o zi până la păsările de reformă) pentru toate speciile de păsări 
comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum şi a oricăror altor activităţi de 
intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populaţiei. 

Comercializarea va fi e.fectuată doar de către fermele comerciale autorizate, cu păsări a căror stare de 
sănătate este atestată. 
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Este interzisă aducerea păsărilor de curte şi a altor păsări captive în pieţe, la prezentări de animale, 
la expoziţii şi la manifestări culturale. 
A vând în vedere cele prezentate anterior, vă informăm cu privire la riscul major de apariţie a influenţei 
aviare în perioada imediat următoare. 

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi prin mediatizarea la nivel local a situaţiei epidemiologice. 
In caz de suspiciune privind influenţa aviară, apariţia cazurilor de morbiditate/mortalitate la păsări, se va 

notifica urgent medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi DSVSA Ilfov. 

Nume, Prenume 
Avizat Dr. Brădă an Filaret 
Verificat Dr. Barbuli Velizar 

Elaborat Dr. Duţă Romelia 
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