
ROMANIA 

GUVERNUL ROMÄNIEI 

cOMITETUL NA�IONAL PENTRU SITUA�II DE URGEN� 

CENTRUL NA�IONAL DE COMBATERE A BOLILOR 

DECIZIA NR. 1 

privind m�surile adoptate in cadrul _edintei extraordinare 

din data de 07.05.2021 

Avánd in vedere solicitarea Autorit��i Na�ionale Sanitare Veterinare �i 

pentru Siguranta Alimentelor, referitoare la adoptarea unor noi m�suri în 

contextul evolu�iei recente a virusului influentei aviare (gripei aviare) subtipul 

HSN8, la p�s�rile domestice dintr-o exploata�ie avicol� comercial� din 

localitatea Ungheni, judetul Mure_, 

in temeiul prevederilor art. 7 lit. c) din Hot�rârea Guvernului nr. 1189 / 

2009 privind organizarea, functionarea _i atribu�ile Centrului National de 

Combatere a Bolilor coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) _i art. 8^1 

din Ordonanta de urgent� a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National 

de Management al Situatilor de Urgeng�, aprobat� prin Legea nr. 15 din

28.02.2005, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, 

CENTRUL NA�IONAL DE COMBATERE A BOLILOR 

adopt� prezenta 

DECIZIE: 

Art. 1 In vederea prevenirii r�spåndirii virusului influen�ei aviare la 

pås�rile domestice pe teritoriul na�ional, incepånd cu data de 08.05.2021 se 

dispun urmátoarele m�suri: 

a) suspendarea organiz�ril _i desf�_ur�rii comertului ambulant cu 
pásåri, pentru o perioad� de 30 de zile, în toate localit��ile de pe teritoriul 

Romaniel; 



b) suspendarea activit��ilor comerciale cu päs�ri vii, pentru o perioad� 

de 30 de zile, pe intreg teritoriul Romånei (de la puii de o zi pân� la p�s�i 

reform�) pentru toate specile de p�s�ri comercializate prin intermediul 

mijlocitorilor de afaceri, precum _i a oric�ror altor activit��i de intermediere, 

în vederea comercializ�rii directe c�tre cresc�torii de p�s�ri din gospod�riile 
populatiei. Comercializarea va fi efectuat� doar de c�tre fermele comerciale 

autorizate cu p�s�ri a c�ror stare de s�n�tate este atestat�. 

Art. 2 Verificarea respect�rii m�surilor prev�zute se realizeaz� prin 

actiuni de control organizate în comun de c�tre structurile teritoriale ale 

Autorit��ii Na�ionale Sanitare Veterinare _i pentru Siguranta Alimentelor �i 
Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv prin efectuarea de controale în trafic �i 

în punctele de trecere a frontierei de stat, ce vizeaz� transporturile de p�s�äri 
vii. 

Art. 3 - Prezenta decizie se comunic� pentru conformare tuturor 

autorit��ilor �i institu�iilor reprezentate în Centrul Na�ional de Combatere a 
Bolilor _i se public� pe site-urile oficiale ale ANSVSA _i structurilor din
subordine. 
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